Daracha Siorsan
Velkommen til Daracha Siorsan, nyhetsbrevet fra Daracha AS. Siorsan betyr ”gode nyheter” på
Gaelisk, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler. Daracha Siorsan sendes pr. epost til alle som
ønsker det. Kontakt rolff@daracha.no for å komme på eller av mailinglisten.

Jubileum!
Selv om dette ikke er et jubileumsnummer av Siorsan – til det er både firmaet og nyhetsbrevet altfor
unge! – så feirer vi et aldri så lite jubileum denne måneden: Darachas 50. whiskytapning importeres!
Det beviser kanskje mer enn mye annen statistikk at det er stor interesse for maltwhisky i Norge, og
ikke minst; stor interesse for bredden i singlemalt!
Med de whiskyene som omtales i dette nummeret, kommer Daracha opp i 53 tapninger importert
siden starten for seks år siden. Med de planene vi har for resten av året, vil tallet stige med
ytterligere 10-15 tapninger. Så materiell til Siorsan vil det neppe skorte på, ei heller gode whiskyer å
smake på, om du vil smake hjemme eller på en av de barene som fører et bredt utvalg av
maltwhisky. Det blir stadig flere av dem!

Darachas nr 50: BenRiach 12 YO Sherry matured
Som de fleste andre BenRiach tapninger er også denne på 46%. Whiskyen har opprinnelig ligget på
bourbonfat, men er så modnet videre på en kombinasjon av Oloroso og Pedro Ximinez sherryfat.
Dette har gitt den en dyp gylden farge, nærmest bronse.
Aromaen er preget av mokka og mørk sjokolade, med sukat og rikelig med krydder. Ikke bare fargen
er preget av sherryfatene, også smaken har utviklet seg videre på grunn av denne
“dobbeltlagringen”. Smaken er en nydelig balanse mellom mokka og mørk sjokolade vevet sammen
med fiken, sukat, vanilje, frukt og krydder. Ettersmaken er lang og nydelig!

Mer Adelphi!
Vi introduserer hele seks nye Adelphi tapninger på Vinmonopolets bestillingsutvalg i mai 2011. Fire
av disse er ligner på de vi tok inn ved årsskiftet (Ardmore, Breath of Islay og 2x Bunnahabhain), mens
de to øvrige (Macallan 1993 og Highland Park 1995) representerer nye destillerier i forhold til de vi
har tatt inn fra Adelphi tidligere. Nedenfor har vi tatt inn noen korte beskrivelser av disse whiskyene.
Betegnelse
Adelphi Selection
Ardmore 2003
Adelphi’s Breath
of Islay
Adelphi Selection
Macallan 1993

Tilleggsinfo
8yr old Speyside (røyket)
58.2%, 224 flasker fra ett
fat
11yr old Islay 55.7%, 306
flasker fra ett fat
17yr old
Speyside 53.7%, 279
flasker fra ett fat

Smaksnotat
"Potetsekker av jute, damplokomotiv, lakris,
anisfrø. Veldig kremet med kullrøyk og røkt skinke."
"Røyket ost med skiver av skinke, søte sitrusfrukter,
urte tannpasta, mye kullrøyk."
"Mørk rav, brent sukker og lønnesirup,
karamelliserte tørkede bananer, kanel, glaserte
svinekoteletter."
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Adelphi Selection
Highland Park
1995
Adelphi Selection
Bunnahabhain
1975

15yr old
Island 55.4%, 299 flasker
fra ett fat
35yr old Islay 51.8%, 157
flasker fra ett refill
borbonfat

Adelphi Selection
Bunnahabhain
1979

31yr old Islay 46.5%, 516
flasker fra ett firstfill
sherryfat

"Skinnende rav, brunt sukker og sirup, lett røyklukt
og -smak, jutesekker, svidd saueull og voksaktig
ost. Vind som pisker over stranden."
“Oransjeaktig; rene fruktbutikken med litt pickles
og etterhvert møbel polish og kandiserte frukter,
tropisk juice, ananas og mango. Søt, men over tid
blir den tørrere; med en lang, bløt eikepreget
ettersmak med litt gammel røyk."
"Farge som polert kirsbærtre, med et førsteinntrykk
av cola. Så bitre sorte kirsebær med sjokolade
fondant og kaffe. Kan mine om Cognac I bade
aroma og smak. Etterhvert engelsk julekake med
sjokolade og krydder. Lang ettersmak.”

Mer fra BenRiach!
BenRiach månedens whisky hos Dr. Jekylls i Oslo.
I april var BenRiach 17 YO Burgundy Finish månedens whisky hos Dr. Jekylls i Klingenberggaten i
Oslo, og de solgte mye av den. Men vi har mer på lager, så nå kan alle få kjøpt denne utmerkede
tapningen fra BenRiach – om du har smakt den på Jekylls eller ikke.

Fire BenRiachs
Vi introduserer fire nye BenRiach tapninger på Vinmonopolets bestillingsutvalg i mai 2011, inklusive
den ovennevnte. Alle disse er “dobbeltlagrete” varianter; i tillegg er en av dem trippeldestillert.
Korte smaksnotater finner du nedenfor.
Betegnelse
Benriach Horizons
12 YO Triple
Distilled Oloroso
Benriach Solstice
15 YO Peated Port

BenRiach 12 YO
Sherry finish

BenRiach 17 YO
Burgundy finish

Tilleggsinfo
12yr old Speyside
50%, dobbeltlagret på
sherryfat

Smaksnotat
"Ristede mandler og paranøtter. Varme rundstykker
med krem. Søt lynghonning. Smaken er kraftig og frisk,
med peanøtter, paranøtter og hasselnøtter. Søt pisket
krem, eik og honning gir den balanse."
15yr old Speyside
"Røyk fra ved med masser av søt torv, hjemmelaget
50%, dobbeltlagret på bringebærsyltetøy og krydderkake. Smaken gir mer torv
portvinsfat
og røyk som smelter sammen med myke rød frukter og
høstens kryddere – kløver og kanel. Smaksrik."
12yr old
"Bronsefarget med en duft av mokka og mørk
Speyside 46%,
sjokolade, vevet sammen i smaken med fiken, sukat,
dobbeltlagret på
vanilje, frukt og krydder. Ettersmaken er lang og
sherryfat
nydelig!”
17yr old
"En sommerwhisky som dufter av jordbær og
Speyside 46%,
bringebær, med kakaobønner og nyskårne blomster. En
dobbeltlagret på
smak av creme brulé, med ripsgele og ristet eik gir en
burgunderfat
elegant kombinasjon av frukt og eik.”
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Mer fra Alchemist også!
I tillegg til alt det over, får vi inn to whiskyer til fra Alchemist: En 12 år gammel Macallan og en 12 år
gammel Highland Park.
Betegnelse
Alchemist 12 YO
Highland Park

Tilleggsinfo
12yr old
Island 46%

Alchemist 12 YO
Macallan

12yr old
Speyside 46%

Smaksnotat
" Lys gull. Lett, kremaktig duft, med litt korn. Frisk lime og
Curacao, grønne pærer. Honning på tungen, med sitrus og myk
karamell. Myk og rund avslutning. Bløt karamell med vanilje og
litt røyk.”
"Lys gylden, fruktig, moden, saftige appelsiner, med undertone
av malt. Smaken er tørr og middels fyldig, med krydret
(ingefær) preg og en varm, silkemyk og kremet ettersmak.”

NB: Begrenset kvantum!
Alle de nye produktene er det begrenset tilgang på. Ønsker du å sikre deg en eller flere av disse
flaskene, så må du bestille via et av Vinmonopolets utsalg eller deres webbutikk snarest. Og ønsker
du å prøve en av whiskyene før du kjøper, må du gå på en av barene med bredt maltwhiskyutvalg
som Dubliners eller Jekylls i Oslo, eller Terminus i Bergen. Eller ta med dette nyhetsbrevet til din
favorittbar og be dem bestille fra vår distributør Vinhuset.

Fremtidige nyheter
I et kommende nummer av Siorsan vil våre lesere få et aldri så lite sjokk, så vi vil berede grunnen litt
allerede nå: Daracha er i ferd med å bli importør for en maltwhisky produsent utenfor Skottland!
Faktisk utenfor Europa. Kjettersk, vil noen si. Interessant sier andre. Vi selv ser på de nye produktene
med skrekkblandet fryd, og satser på å få inn de første kassene i løpet av sommeren, for Polets
“slipp” i begynnelsen av september. Mer informasjon kommer snart.
Per i dag er alt som Daracha importerer kun tilgjengelig via Vinmonopolets “bestillingsutvalg”, da det
volumet som kreves for å komme inn i “basisutvalget” er i praksis umulig for enkeltfat tapninger som
er det vi har mest av. Men vi jobber med å få noen Daracha-varer inn på ihvertfall en del polutsalg,
og regner med at det skjer til høsten. Mer informasjon kommer i august eller september.

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

For Daracha AS
Rolf Frydenberg, markedsansvarlig
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