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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. 

Nye “godsaker” mottatt! 
Høsten begynner, og vi har fått inn en ladning med godsaker fra Adelphi for å varme hjertet – og 

smaksløkene til enhver whiskyelsker. Siden alle tapningene er fra enkeltfat, og vi får max. 3 kasser til 

Norge fra hvert fat, må du bestille raskt for å sikre deg en flaske eller to av hver av disse! Dette er 

Adelphis juli-tapninger, og noen av de blir tilgjengelig i Vinmonopolets bestillingsutvalg fra 

november.  

Bunnahabhain 1997, 13 year old Islay 57.2% 
Dette fatet ga 369 flasker, tappet spesielt for Genesis Research Trust, som samler inn penger til 

forskning på helse for kviner og barn. 

Fargen er dyp rav. Det stikker litt i nesen, og man får et umiddelbart inntrykk av røyka bacon crisps 

og peanøttsmør. Så dukker myrlandet og kystens dufter av mose og myrplanter, salt og tørket tang 

og brent treverk – uten svovelen som man ofte finner i ex-sherry fat. Uten vann gir den et inntrykk av 

teltduk og leirbål, søt men tørr. Med vann frigjøres aromaene av myraktig og maritim karakter. En 

behagelig konsistens, litt søtlig, så salt og syrlig, lang røykpreget avslutning med jute i avslutningen. 

Highland Park 1997, 13 year old Island 58.0% 
Middels gylden, med litt khaki. Stikker litt I nesen, samtidig som man kjenner en lukt av sjokolade og 

jutesekker, særlig når whiskyen varmes i hendene. I glasset kjenner man lukten av konfektsjokolade 

(kanskje kirsebær likør?), senere sjokoladefondant og tørket torv. En behagelig konsistens, som 

begynner søtlig og endrer seg så til strie og aske i ettersmaken. Med vann kommer også maritime 

aromaer frem. 

Longmorn 1990, 21 year old Speyside 53.3% 
1 of only 106 bottles from cask no. 30035 

Dette ex-bourbon fatet av amerikansk eik ga dessverre bare 106 flasker. Fargen er som 18 karat gull. 

Stikker litt i nesen, hvorpå en nydelig aroma av mandler og tørr marsipan, samt en saftig frukt salat. 

God konsistens ved naturlig styrke, med en smak som minner om “Bounty” sjokoladen (kokos). Med 

vann får man mer mandelolje med kokos og melkesjokolade, samt litt krydder. Rund konsistens, lett 

søtlig og lett krydret på tungen, fulgt av en viss bitterhet og en ettersmak av kokosmelk. 

Blair Athol 1986, 25 year old Highland 52.9% 
Dette er Adelphis andre tapning fra dette destilleriet som ligger i Pitlochry, på veien fra Edinburgh 

mot høylandet. Fargen er dyp gylden. Stikker litt i nesen til å begynne med, med teakolje, terpentin 

og møbelpolish; etterfulgt av smørrik vaniljekake. Over tid blir kaken mer fremtredende, med litt 
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eplekarakter. Parfymeaktig i smaken. Med vann undertrykkes aromaen noe, men eplekaken kan 

fortsatt merkes. Konsistensen blir mykere, smaken søtligere. Kompleks og tilfredsstillende. 

Tamdhu 1984, 26 year old Speyside 48.8% 
Tamdhu ble tatt ut av produksjon i 2010 av daværende eiere, Edrington. Nylig ble destilleriet solgt til 

Ian MacLeod Distillers og forventes satt i drift igjen. Dette gamle eksemplaret har en kraftig gylden 

farge, med litt oransje. Lukten er søt og fruktig (kan minne om Cherry Heering likør), noe malt som 

erstattes av pæredrops; flere lag, som endrer seg hele tiden. Konsistensen er silkemyk og søtlig, med 

noe frukt; tørr mot slutten.  Med vann introduseres en attraktiv voksaktig lukt som endrer 

fruktigheten og gjør aromaen flatere. Ved full styrke er smaken mindre søt, med lys sjokolade i 

ettersmaken. 

Dailuaine 1983, 27 year old Speyside 58.1% 
Lagringen på et ex-sherry “hogshead” (250 liters fat) av europeisk eik har gitt denne whiskyen en 

farge av antikk, pusset mahogni. Nesen møter først duften av Madeirakake med kirsebær, så et lett 

drag av Oloroso sherry. I munnen kjenner man først søtheten, så tanninene fra den europeiske eiken, 

men uten svovel. Den varmer lenge og er behagelig I full styrke. En dråpe vann åpner den og gjør den 

friskere, med polert tre og kvae; velstekt britisk julekake. Man føler at den nærmest legger seg 

utenpå tennene, med en rik, tanninpreget ettersmak som varer lenge, med preg av tørr sherry. 

Bestillinger fra HoReCa 
Alle whiskyer fra Daracha kan bestilles – eller reserveres før de har kommet til landet – via epost til 

bestilling@daracha.no. Alle leveranser går via Vinhuset AS som er vår distributør, uansett om 

bestillingen er sendt direkte til Daracha AS eller ikke. 

Bestillingsinfo: 
Artikkel Varenr Vinhuset HoReCa-pris ekskl mva 

Adelphi Selection Bunnahabhain 1997 13 YO 86010060 823,86 

Adelphi Selection Highland Park 1997 13 YO 86010061 889,28 

Adelphi Selection Longmorn 1990 21 YO 86010062 1093,15 

Adelphi Selection Blair Athol 1986 25 YO 86010063 1017,83 

Adelphi Selection Tamdhu 1984 26 YO 86010064 959,41 

Adelphi Selection Dailuaine 1983 27 YO 86010065 1364,17 

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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