
 
 

Daracha Siorsan

Velkommen til Daracha Siorsan, 

Gaelisk, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler

ønsker det. Kontakt rolff@daracha.no

Fire nye Adelphi-tapninger 
Vi introduserer fire nye Adelphi tapninger på Vinmo

tilgjengelig for HoReCa markedet fra ca. 1. desember, og kan derfor være å få kjøpt på Whisky

førjulstiden. Vi har ikke fått smakt dem selv ennå, men gjengir nedenfor destilleriets kommentarer 

om whiskyene. 

Betegnelse Tilleggsinfo
Adelphi Selection 
Ardmore 2003 

7yr old Speyside (røyket) 

58.4%, 224 flasker fra 

fat 

Adelphi’s Breath of 
Islay 

11yr old

flasker fra ett fat

Adelphi Selection 
Bunnahabhain 1998 

12yr old Islay

flasker fra ett fat

Adelphi Selection 
Caol Ila 1982 

28yr old Islay 56.0%,

flasker fra ett fat

Ny leverandør: Alchemist!
Strengt tatt er ikke Alchemist ny på det norske markedet, men de har vært ute 

Nå kommer de inn igjen, gjennom samarbeid med Daracha. I første omgang tar vi inn tre tapninger:

Betegnelse Smaksnotat 
Highland Park 
21 YO 

Denne er lys gylden, har en nydelig aroma

munnen er den bløt silke, myk og kremaktig med hint av mørk sjokolade. 

Ettersmaken gir et strøk av røyk, men ellers rund og behagelig.

MacAllan 21 
YO 

Gylden farge, med aroma av honning og karamell og hint av tørkede frukter. 

Smaken er søt og silkemyk, med en veldig rund munnfølelse.

balanse mellom eik og honning.

Ben Nevis 42 
YO 

Honning-farget. Full aroma, med middels røykpreg o

med noe sherry og karamell, krydder som blir på tungen, lyng.

 

  

Nyhetsbrev 

Desember 2010 

Daracha Siorsan 

, nyhetsbrevet fra Daracha AS. Siorsan betyr ”gode nyheter” på 

, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler. Daracha Siorsan sendes pr. epost til alle som 

rolff@daracha.no for å komme på eller av mailinglisten. 

tapninger 8. januar 2011! 
Vi introduserer fire nye Adelphi tapninger på Vinmonopolets bestillingsutvalg i januar 2011. Alle er 

tilgjengelig for HoReCa markedet fra ca. 1. desember, og kan derfor være å få kjøpt på Whisky

førjulstiden. Vi har ikke fått smakt dem selv ennå, men gjengir nedenfor destilleriets kommentarer 

Tilleggsinfo Smaksnotat 
7yr old Speyside (røyket) 

224 flasker fra ett 

"Potetsekker av jute, damplokomotiv, 

anisfrø. Veldig kremet med kullrøyk og røkt 

skinke." 

11yr old Islay 56.6%, 286 

flasker fra ett fat 

"Røyket ost med skiver av skinke, sø

sitrusfrukter, urte tannpasta, mye kullrøyk

12yr old Islay 53.4%, 538 

flasker fra ett fat 

"Mørk rav, brent sukker og 

karamelliserte tørkede banane

glaserte svinekoteletter." 

28yr old Islay 56.0%, 193 

flasker fra ett fat 

"hermetiserte tropiske frukter: 

ananas og mango. Sot fra s

mye gammel røyk." 

Ny leverandør: Alchemist! 
Strengt tatt er ikke Alchemist ny på det norske markedet, men de har vært ute av markedet 

Nå kommer de inn igjen, gjennom samarbeid med Daracha. I første omgang tar vi inn tre tapninger:

Denne er lys gylden, har en nydelig aroma med friske blomster og sommerf

munnen er den bløt silke, myk og kremaktig med hint av mørk sjokolade. 

Ettersmaken gir et strøk av røyk, men ellers rund og behagelig. 

Gylden farge, med aroma av honning og karamell og hint av tørkede frukter. 

Smaken er søt og silkemyk, med en veldig rund munnfølelse. Ettersmaken gir en fin 

balanse mellom eik og honning.  
farget. Full aroma, med middels røykpreg og noe eik. I munnen er den tykk, 

med noe sherry og karamell, krydder som blir på tungen, lyng. 
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karamelliserte tørkede bananer, kanel, 

 

"hermetiserte tropiske frukter: litchiplomme, 

ot fra skorstener, voks og 

av markedet en stund. 

Nå kommer de inn igjen, gjennom samarbeid med Daracha. I første omgang tar vi inn tre tapninger: 

med friske blomster og sommerfrukt. I 

munnen er den bløt silke, myk og kremaktig med hint av mørk sjokolade. 

 

Gylden farge, med aroma av honning og karamell og hint av tørkede frukter. 

Ettersmaken gir en fin 

g noe eik. I munnen er den tykk, 



 
 

Ny leverandør: Vintage Malt Whisky Company
Vintage Malt Whisky Company er en uavhengig tapper som bl.a. har scoret stort med sine Islay

tapninger. Ikke minst gjelder dette de to som bærer 

Islay – The Ileach (uttales ”ilik”). 

The Ileach Single Islay Malt 

Jim Murray’s Whisky Bible fra 2008

lukter som en stor bit med brent torv er løst opp i glasset. Balansen mellom olje, torvrøyk og bygg i 

smaken er perfekt, det samme er den bittersøte 

opp og etterlater seg en litt bitter eikesmak, som kompenseres av krydder.

The Ileach Single Islay Malt 

Murray’s Whisky Bible fra 2008 gir denne en score på hele 97 av 100. Hans kommentarer er de 

samme som for den svakere utgaven (over)

forskjellen er at det kommer frem litt honningsødme fr

Priser 

Varenavn 

Adelphi Selection Ardmore 2003 7 YO

Adelphi's Breath of Islay 1999 11 YO

Adelphi Selection Bunnahabhain 1998 12 YO

Adelphi Selection Caol Ila 1982 28 YO

Alchemist Ben Nevis 42 YO 

Alchemist Highland Park 21 YO 

Alchemist Macallan 21 YO 

The Ileach Islay Single Malt Scotch Whisky

The Ileach Islay Single Malt Cask Strength 

Scotch Whisky 

Spørsmål og kommentarer til Daracha
Har du spørsmål, kommentarer eller s

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

 

For Daracha AS 

Rolf Frydenberg, markedsansvarlig

Nyhetsbrev 

Desember 2010 

Vintage Malt Whisky Company! 
ge Malt Whisky Company er en uavhengig tapper som bl.a. har scoret stort med sine Islay

tapninger. Ikke minst gjelder dette de to som bærer navn etter det gaeliske uttrykket for en mann fra 

 

The Ileach Single Islay Malt – 40% Vol 

2008 gir denne en score på 94 av 100. Om lukten skriver han at det 

lukter som en stor bit med brent torv er løst opp i glasset. Balansen mellom olje, torvrøyk og bygg i 

smaken er perfekt, det samme er den bittersøte tonen. Ettersmaken er av torvrøyk som sakte løses 

opp og etterlater seg en litt bitter eikesmak, som kompenseres av krydder. 

The Ileach Single Islay Malt – 58% Vol 

Murray’s Whisky Bible fra 2008 gir denne en score på hele 97 av 100. Hans kommentarer er de 

samme som for den svakere utgaven (over), bortsett fra at alt nå er enda mer intenst. Den eneste 

forskjellen er at det kommer frem litt honningsødme fra lukt til smak til ettersmak. 

Vol% Årgang Alder Fattype 

Adelphi Selection Ardmore 2003 7 YO 58,4% 2003 7 refill bourbon 

Adelphi's Breath of Islay 1999 11 YO 56,6% 1999 11 refill bourbon 

Adelphi Selection Bunnahabhain 1998 12 YO 53,4% 1998 12 1st fill sherry 

Adelphi Selection Caol Ila 1982 28 YO 56,0% 1982 28 refill bourbon 

40,6% 1966 42 

46,0% 1988 21 

46,0% 1988 21 

The Ileach Islay Single Malt Scotch Whisky 40,0% 

Strength 

 58,0% 

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 

www.daracha.no 
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lukter som en stor bit med brent torv er løst opp i glasset. Balansen mellom olje, torvrøyk og bygg i 

tonen. Ettersmaken er av torvrøyk som sakte løses 

Murray’s Whisky Bible fra 2008 gir denne en score på hele 97 av 100. Hans kommentarer er de 
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Estimert pris 
inkl mva  

        1 046,30 

        1 103,40 

        1 114,10 

        1 649,00 

       2 096,40 

1 281,70 

       1 355,70  

499,70  

777,40 

ynspunkter på Daracha eller våre produkter vil vi gjerne høre 

, så garanterer jeg at jeg vil besvare den. 


