
 
 

Daracha Siorsan

Velkommen til Daracha Siorsan, 

Gaelisk, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler

ønsker det. Kontakt rolff@daracha.no

Seks nye Adelphi-tapninger 
Lørdag 6. november kommer et nytt

seks nye Adelphi-tapninger på Bestillingsutvalget

Betegnelse 

Adelphi's Fascadale batch 2 10 YO Island (46%)

Adelphi's Liddesdale 18 YO Islay (46%)

Adelphi Selection Bowmore 2000 10 YO (54,7%)

Adelphi Selection Bunnahabhain 1968 41

Adelphi Selection Macallan 1996 13 YO (58,8%)

Adelphi's Breath of Speyside 1991 18 YO (54,3%)

Disse whiskyene – og resten av vårt utvalg 

Vinhuset. Her er korte smaksnotater for alle de 

Fascadale 2 - 10 year old Island 46.0 % vol

Denne tapningen er fra ti utvalgte fat fra Talisker destilleriet på Skye. Whiskyen preges av hvit 

pepper, røkt bacon og plaster. Den minner om 

på stranden, med salt og en solid dose chili og lakris. 

Liddesdale 18 - 18 year old Islay 46.0 % vol

5 forhenværende sherry fat (a ca. 500 liter) med Bunnahabhain whisky har blitt valgt og blandet til 

denne tapningen av Liddesdale, den tredje whiskyen

Adelphi beskriver smaken av denne som: 

engelsk kjøttpai med brandy butter

ettersmak preget av appelsinskall.

Bowmore 2000 - 10 year old I

Denne tapningen er fra ett enkelt hogshead fat (ca. 250 liter) som tidligere har inneholdt bourbon

Fargen er som gull, og det danner seg perler som lever lenge på overflaten av whiskyen. Lukten 

minner om iskrem, kullstøv, fotbad, brente h

merker man en lukt av peppermynte karamell. 

trekull. Tilsatt litt vann, blir det eksos, 

søthet og salt, og har en rund midd

Bunnahabhain 1968 – 41 year old Islay 41,2% vol

To sherry fat som ble fylt ved samme destillasjon i 1968

etter så lang tid) ligger til grunn for denne tapningen. 
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tapninger 6. november! 
et nytt ”slipp” av varer på Vinmonopolet, og Daracha introduserer da 

på Bestillingsutvalget . Her er oversikten: 

Pris inkl. mva 

Adelphi's Fascadale batch 2 10 YO Island (46%) 799,19 

Adelphi's Liddesdale 18 YO Islay (46%) 960,31 

Bowmore 2000 10 YO (54,7%) 999,72 

Bunnahabhain 1968 41 YO Islay (41,2%) 2140,66 

Adelphi Selection Macallan 1996 13 YO (58,8%) 1272,90 

Adelphi's Breath of Speyside 1991 18 YO (54,3%) 1196,17 

og resten av vårt utvalg – er tilgjengelige for HoReCa markedet via vår distributør 

Her er korte smaksnotater for alle de seks, oversatt fra Adelphis egne tekster av oss:

10 year old Island 46.0 % vol 

Denne tapningen er fra ti utvalgte fat fra Talisker destilleriet på Skye. Whiskyen preges av hvit 

pepper, røkt bacon og plaster. Den minner om ”flapjacks” (på engelsk en tykk kjeks av havre og sirup) 

på stranden, med salt og en solid dose chili og lakris. Rund ettersmak. 

18 year old Islay 46.0 % vol 

5 forhenværende sherry fat (a ca. 500 liter) med Bunnahabhain whisky har blitt valgt og blandet til 

denne tapningen av Liddesdale, den tredje whiskyen i Adelphis ”limited edition” 

Adelphi beskriver smaken av denne som: Varm sandstrand, geværolje, brent krystallinsk sukker og 

engelsk kjøttpai med brandy butter. Dekker munnhulen med søthet som tørker ut og gir en lang 

ettersmak preget av appelsinskall. 

10 year old Islay 54.7 % vol  

Denne tapningen er fra ett enkelt hogshead fat (ca. 250 liter) som tidligere har inneholdt bourbon

Fargen er som gull, og det danner seg perler som lever lenge på overflaten av whiskyen. Lukten 

minner om iskrem, kullstøv, fotbad, brente hamburgere på grillen, samt plastilina. Etter en stund 

merker man en lukt av peppermynte karamell. Uten vann smaker den først søtt, så av hav

Tilsatt litt vann, blir det eksos, Eukalyptus og sjømannens regntøy. Den føles litt oljete, med 

søthet og salt, og har en rund middelslang ettersmak. 

41 year old Islay 41,2% vol 

samme destillasjon i 1968 (ca. 500 liter hver, nå nærmest halvtomme 

il grunn for denne tapningen. Den fine rosentre-aktige fargen
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er tilgjengelige for HoReCa markedet via vår distributør 

, oversatt fra Adelphis egne tekster av oss: 

Denne tapningen er fra ti utvalgte fat fra Talisker destilleriet på Skye. Whiskyen preges av hvit 

”flapjacks” (på engelsk en tykk kjeks av havre og sirup) 

5 forhenværende sherry fat (a ca. 500 liter) med Bunnahabhain whisky har blitt valgt og blandet til 

 single malt serie. 

Varm sandstrand, geværolje, brent krystallinsk sukker og 

. Dekker munnhulen med søthet som tørker ut og gir en lang 

Denne tapningen er fra ett enkelt hogshead fat (ca. 250 liter) som tidligere har inneholdt bourbon. 

Fargen er som gull, og det danner seg perler som lever lenge på overflaten av whiskyen. Lukten 

lina. Etter en stund 

Uten vann smaker den først søtt, så av hav med mye 

Den føles litt oljete, med 

(ca. 500 liter hver, nå nærmest halvtomme 

fargen gir denne 



 
 

whiskyen gløden av en fin antikvitet. 

eller et gammelt bibliotek fullt av støvete bøker; med lett parfymert lær, ansiktskrem,

pudderdåse, parfymerester. Etter den første duften, dukker det opp  ferske appelsiner og etterhvert 

fruktkake med brandy, så tropiske frukter og kakao

gode, gamle whiskyer skal. I munnen er den tykk o

kaffe med krystallinsk sukker i en lang ettersmak med et spor av allehånde krydder

munnen kjølig og ren. 

Macallan 1996 - 13 year old Speyside 58.8 % vol 

Denne tapningen er fra ett enkelt hogs

hvilket gir den en varm gylden farge. 

smør, appelsin og etter hvert mørk 

varmende, med sjokolade etter hvert. Med vann kommer det frem litt terpentin, pepper og friske 

grønne epler. I ettersmaken blir den tørrere, og mørk sjokolade kommer igjen frem. 

Breath of Speyside 1991 - 18 year old Speyside 54.3 % vol 

Denne tapningen er fra ett forhenværende sherry fat (ca. 500 liter) fra et destilleri som nekter navnet 

oppgitt når andre har tappet whiskyen. Den har en nydelig lukt av vellagret balsamiko

marmelade og plommer, med Maraschino 

man kjenner dadler marinert i Armagnac

mer brent og karamellisert, med litt mørk sjokolade og engelsk ”christmas cake”. Konsistensen er 

tykk, oljete, med preg av gammel engelsk m

Det blir et godt nytt år 2011!

Daracha har fått få på plass enda flere avtaler om import av produkter fra uavhengige tappere, og vi 

kan i dag fortelle at vi allerede i januar 2011 vil utvide utvalget tilgjengelig på Vin

ytterligere. De nye tapningene kommer til landet i desember, og vil derfor være tilgjenglig for 

HoReCa markedet allerede før jul, mens de først kan kjøpes gjennom Vinmonopolet fra lørdag 8. 

januar. Mer informasjon om hvilke tapninger det gjelder 

Spørsmål og kommentarer til Daracha

Har du spørsmål, kommentarer eller synspunkter på Daracha eller våre produkter vil vi gjerne høre 

fra deg. Send en epost til rolff@daracha.no

 

For Daracha AS 

Rolf Frydenberg, markedsansvarlig
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gløden av en fin antikvitet. Lukten er aromatisk, og minner om en gammeldags 

eller et gammelt bibliotek fullt av støvete bøker; med lett parfymert lær, ansiktskrem,

pudderdåse, parfymerester. Etter den første duften, dukker det opp  ferske appelsiner og etterhvert 

fruktkake med brandy, så tropiske frukter og kakaopulver. Det hele svinger frem og tilbake, som 

whiskyer skal. I munnen er den tykk og viskøs, veldig søt som myke karameller

kaffe med krystallinsk sukker i en lang ettersmak med et spor av allehånde krydder

13 year old Speyside 58.8 % vol  

Denne tapningen er fra ett enkelt hogshead fat (ca. 250 liter) som tidligere har inneholdt sherry, 

t gir den en varm gylden farge. Lukten preges av brent kirsebærkake, som suppleres med voks, 

mørk sjokolade, som en ”Jaffa” kake. Uten vann er den søt og 

hvert. Med vann kommer det frem litt terpentin, pepper og friske 

grønne epler. I ettersmaken blir den tørrere, og mørk sjokolade kommer igjen frem. 

18 year old Speyside 54.3 % vol  

fra ett forhenværende sherry fat (ca. 500 liter) fra et destilleri som nekter navnet 

oppgitt når andre har tappet whiskyen. Den har en nydelig lukt av vellagret balsamiko

plommer, med Maraschino kirsebær i bakgrunnen. Etterhvert åpner 

Armagnac, så litt Calvados og mye brunt sukker. I sm

karamellisert, med litt mørk sjokolade og engelsk ”christmas cake”. Konsistensen er 

, oljete, med preg av gammel engelsk marmelade. En engelsk jul i et glass. 

Det blir et godt nytt år 2011! 
Daracha har fått få på plass enda flere avtaler om import av produkter fra uavhengige tappere, og vi 

kan i dag fortelle at vi allerede i januar 2011 vil utvide utvalget tilgjengelig på Vin

ytterligere. De nye tapningene kommer til landet i desember, og vil derfor være tilgjenglig for 

HoReCa markedet allerede før jul, mens de først kan kjøpes gjennom Vinmonopolet fra lørdag 8. 

januar. Mer informasjon om hvilke tapninger det gjelder vil komme i neste nummer av 

Spørsmål og kommentarer til Daracha 
Har du spørsmål, kommentarer eller synspunkter på Daracha eller våre produkter vil vi gjerne høre 

rolff@daracha.no, så garanterer jeg at jeg vil besvare den.

, markedsansvarlig 
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en gammeldags dameveske, 

eller et gammelt bibliotek fullt av støvete bøker; med lett parfymert lær, ansiktskrem, nattkrem, 

pudderdåse, parfymerester. Etter den første duften, dukker det opp  ferske appelsiner og etterhvert 

. Det hele svinger frem og tilbake, som 

karameller; svart 

kaffe med krystallinsk sukker i en lang ettersmak med et spor av allehånde krydder, som etterlater 

tidligere har inneholdt sherry, 

ebærkake, som suppleres med voks, 

, som en ”Jaffa” kake. Uten vann er den søt og 

hvert. Med vann kommer det frem litt terpentin, pepper og friske 

grønne epler. I ettersmaken blir den tørrere, og mørk sjokolade kommer igjen frem.  

fra ett forhenværende sherry fat (ca. 500 liter) fra et destilleri som nekter navnet 

oppgitt når andre har tappet whiskyen. Den har en nydelig lukt av vellagret balsamiko eddik, 

kirsebær i bakgrunnen. Etterhvert åpner den seg opp, og 

t sukker. I smaken blir sukkeret 

karamellisert, med litt mørk sjokolade og engelsk ”christmas cake”. Konsistensen er 

Daracha har fått få på plass enda flere avtaler om import av produkter fra uavhengige tappere, og vi 

kan i dag fortelle at vi allerede i januar 2011 vil utvide utvalget tilgjengelig på Vinmonopolet 

ytterligere. De nye tapningene kommer til landet i desember, og vil derfor være tilgjenglig for 

HoReCa markedet allerede før jul, mens de først kan kjøpes gjennom Vinmonopolet fra lørdag 8. 

vil komme i neste nummer av Siorsan. 

Har du spørsmål, kommentarer eller synspunkter på Daracha eller våre produkter vil vi gjerne høre 

garanterer jeg at jeg vil besvare den. 


