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

Januarnytt fra Daracha på Vinmonopolet.  
Fredag 11.1 er det nyhetsslipp hos Vinmonopolet. Vi kommer også med noen nyheter der, og her 
kommer info om disse. De er alle tilgjengelig for salg til HoReCa nå. 
 
Alle priser er til HoReCa inkl mva, ekskl. frakt fra Vinhuset. Prisene er gyldige fra 1.1.2013. 

 

 Adelphi Selection Tamdhu 1984 26 YO cask 2836 
Dette er fra ett tidligere innkjøp, fra Adelphi sitt sett med julitapninger i 2011, der produktet frem til 
nå kun har vært tilgjengelig i VMPs utsalg i Valkendorffsgaten i Bergen. Nå gjør vi resten (noen få 
flasker) tilgjengelig på bestillingsutvalget og for HoReCa-markedet. 
Lukt: søt fruktig, malt, pæredrops 
Smak: Søt, silkemyk, fruktig. Med vann blir det mer voks 
Pris: 1203,79 varenr  86010064 
 

BenRiach Batch 9 1984 27 YO 
Peated, Tawny Port Finish cask 
no 4050 
Nå kommer de 2 siste fra Batch 9. 
Dette fatet prøvde vi vår å få kjøpe i fjor, 
siden det var så ekstremt bra, iflg. en av våre 
medeiere i Daracha. Etter å ha smakt på den, 
må jeg si at det ikke var noen tabbe å prøve å 
få kjøpt det, men det var allerede allokert til 
batch 9. Dermed fikk vi bare noen få kasser, 
og det er veldig få flasker igjen. 
 
Refill bourbon 
Lukt: Mye røyk, pors og sitrus 
Smak: Massevis av røyk, kraftig sitrus, 
sjokolade og et hint av kaffe. 
Pris: 1371,29 varenr  86010114 
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BenRiach Batch 9 1985 26 YO Peated, PX Finish cask no 7190 
Her er den andre fra batch 9 som slippes nå. 
Finish på Pedro Ximenes sherry barrel 
Lukt: Nydelig kombinasjon av torvrøyk, dadler og mørk sjokolade 
Smak: Fantastisk kombinasjon av søt røyk, lær, dadler og mørk sjokolade 
Pris: 1353,98 varenr  86010117 
 

Nyheter fra Adelphi sine tapninger fra September 2012: 

Det ble ikke så mange denne gangen, men de få er veldig bra, som alltid fra Adelphi. 

Adelphi Selection Longmorn 1992 20 YO cask no 48432 
1st fill bourbon av amerikansk eik 
Lukt: fruktdrops, glaserte aprikoser, fersken, marmelade,  Grand Marnier, gammeldags ansiktspudder 
Smak: søt på smak, mørk sjokolad, tørr ettersmak. Med litt vann kommer mer sitrus med hint av 
appelsin 
Pris: 1264,09 varenr 86010118 
 

Adelphi Limerick Selection "Slaney" 1988 24 YO cask no 10516 
En irsk single cask, og de er det ikke mange av i ordinært salg. Alex Bruce fra Adelphi var på 
innkjøpsturné i Irland, og endte opp med å få tak i ett enkelt fat. Vi har bare fått tak i noen få flasker, 

så her er det løp og kjøp om du vil ha. Avtalen han 
inngikk med den han fikk kjøpe det av, var at han 
ikke får lov å fortelle hvilket destilleri det kommer 
fra, derfor navnet «Slaney» 
1st fill bourbon 
Lukt: Sevilla appelsiner, appelsinskall, mandarin, 
Grand Marnier, Rowantree solbær fruktpastiller 
Smak: fløtekarameller, mango, papaya, guava. 
Bitre mandler, macadam nøtter, solbær og 
krydder. Lang finish 
Pris: 2245,79 varenr  86010119 
 

 
Adelphi Limited Lochside 1965 47 yo cask no 6779 
En ny fra Lochside, single cask single blend. Det er ikke så mange som kan kalles for det. Grainwhisky 
og maltwhisky fra samme destilleri, destillert samtidig, omtrent halvparten fra hvert destillat fylt på 
samme fat, og der har det lagt og godgjort seg i 47 år. I fjor hadde vi fått over fra fat 6778 fra 1965. 
Den tok prisen som beste blend og best in show under Whisky Meet i Bergen i fjor. Fatnr. nå er øket 
med 1, sannsynligvis produsert samme dag, men i hvert fall som neste fat i serien hos Lochside. 
Annerledes, men helt klart i samme klasse kvalitetsmessig.  
Refill sherry butt 
Lukt: hermetiserte fersken. Aprikoser og sviske, og litt valnøttkake. Litt møbelpolish og balsamico 
Smak: Veldig søt i munn, marsipan. "Unami" i et glass. Gammel armagnac, sedertre og sesamfrø 
Pris: 2848,46  varenr  86010120 
 

  



 
 

Daracha Siorsan - januar 2013 Side 3 
 

Whisky Meet i Bergen neste måned. 
 
Til Whisky Meet i Bergen i februar har vi fått avtaler om at Alex Bruce kommer fra Adelphi, 
David Stirk fra Creative Whisky co, Ashok Chokalingam fra Amrut Distilleries og sannsynligvis 
Alistair Walker fra BenRiach. Tar du turen blir det mulig å få seg en prat med de. 
 

Adelphi Selected for Terminus Whisky Meet 2013 – Clynelish 1997 
Vi er veldig glade for og stolte av at vi ble valgt ut til å, sammen med Frode Harring & Co fra Grand 
Whiskybar på Hotel Terminus i Bergen, velge ut, og kjøpe inn et helt fat, få det på flasker, og 
presentere det som festivalwhisky for Whisky Meet 2013. 
 
Frode Harring og Nils Johannessen tok turen til Adelphi sitt tappeanlegg for egenhendig å få 
innholdet fra fatet over på flasker. Det var en tøff jobb, og Frode reiste hjem igjen med 
senebetennelse etter å ha korket 274 flasker med snadderstoff.  Alle flaskene ble fylt 15. oktober 
2012.  
 
Vi ønsker selvsagt at flest mulig av 
disse er tilgjengelig via utsalg i 
Bergensområdet under Whisky 
Meet, men vi har i samråd med 
Frode fra Terminus, kommet til at vi 
gir åpning for at alle våre HoReCa-
kunder i denne omgang får kjøpe 
opp til 2 flasker hver. 
 
Du må gjerne legge inn ordre på 
denne nå, men den kommer ikke til 
lager før i slutten av januar. 
 
Smaksnotatene er laget av Frode, Anya og Mads: 
Lukt: Epler og pærer med super sitrus syrlighet. Søt vanilje med noen plommetoner i bakkant. Røde 
roser. 
Smak: Epletoner hele veien. Calvados fornemmelser. Sterk, søt, bitter sitrus – denne har alt. 
Maltsødme og mandler. 
KOMMENTAR: En balansert men kompleks cask strength whisky, som alle vil like 
Pris: 925,09 varenr 86010116 
 

Marsnyheter Vinmonopolet 
1.3 er det også slipp av nyheter på VMP. Til denne lanseringen har vi tatt inn en del fra 
Exclusive-seriene til Creative Whisky Company, samt en del nytt fra Coopers Choice serien til 
The Vintage Malt Whisky Company. Fra Adelphi kommer batch 4 av Liddesdale, og 2 single cask. 
Liddesdale kommer i basisutvalget og resten av marsnyhetene våre i bestillingsutvalget. Alle de 
nye til mars er på lager, bortsett fra Adelphi’s Liddesdale batch 3 som kommer til lager i slutten 
av januar, men du må gjerne bestille den nå for levering når den kommer. Den kommer til lager 
sammen med tapningen til Whisky Meet. 
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Nye i Coopers Choice serien 
Fra Vintage Malt, som produserer serien Coopers Choice skulle vi fått over noen kasser med 
Miltonduff, som var helt nydelig, men det gikk skitt. Da pallen skulle fylles var noen uheldig, og 
alle 22 flaskene med Miltonduff ble knust  Så den kom nok ikke hjem til oss…. Men de som kom 
er også snadder. 
 

Coopers Choice 
Laphroaigh 2006 #4713 
6 yo 
Lukt: Strand og sjø med bølger av 
torvrøyk. Medisinal og fenolisk. 
Smak: Jod. Aske av torv. Motorolje. 
Søt torvrøyk. Sot. Lang ettersmak 
med mer røyk og aske av torv. 
Pris: 678,73 varenr  86010133 
 

Coopers Choice Caperdonich Heavily Peated 1998 #8987 14 yo 
Lukt:  Søt torvrøyk. Jod. En Speyside med lukt av Islay. 
Smak: Medisinal. Halstabletter. Bølger av søt røyk. Tjære. Svært lang og varm avslutning med røyk og 
torv. 
Pris: 892,48 varenr  86010134 
 

Coopers Choice Clynelish Sherry Wood 1997 #9112 15 yo 
Lukt: Kystbris og frukter. Rosiner og epleskall. Kanel 
Smak: søte kirsebær. Kraftig fruktkake og krydder 
Pris: 848,25 varenr  86010135 
 

Coopers Choice Ben Nevis Sherry Wood 1996 #9095 16 yo 
Lukt: Fyldig sherry. Polert eik og fruktkompott. 
Smak: Maltig og søt. Rosiner, nøtter, krydder og tobakk. Lang kompleks avslutning. 
Pris: 1017,66 varenr  86010137 
 

 

Nytt fra Creative Whisky Company  
Så har vi fått en del snadder fra Creative Whisky Company. David Stirk tar turen til Bergen til 
Whisky Meet, så der blir det mulig å få en prat med karen lager godsakene. David Stirk lager 3 
serier; 

 Exclusive Malts som er cask strength, vanligvis 8-40 YO. Max 24 fat pr år tappes i denne 
serien. Dette var også den første whiskyserien Daracha tok inn til Norge, da var det hvite 
merkelapper med blått kors på. Noen har kanskje fortsatt noen i skapet?  

 Exclusive Casks, også cask strength, men disse har fått en finish på en annen fattype enn 
den det startet i. Normalt ligger det på avslutningsfatet i 3 mnd, men det varierer.  

 Exclusive Range, unge whiskyer normalt mellom 8 og 16 år. Disse tynnes vanligvis til 
45,8% 
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Creative Exclusive Malts Jura 1976 
Cask #506 35 yo 
 
1st fill sherry hogshead 
Lukt: Duft av snop og eik. 
Smak: Søt frukt, snop og eik. Kompleks whisky med 
lang ettersmak 
Pris: 1861,54 varenr 86010126 
 

 
 
 
 

 
Creative Exclusive Range Glen 
Spey 2002 Cask #8 10yo 
Refill bourbon 
Lukt: Malt, vått høy, frukt, kompleks 
Smak: masse frukt 
Pris: 737,44 varenr 86010127 
 

 

 

Creative Exclusive Malts Littlemill 1991 Cask #557 21 yo 
Lukt: Parmaskinke og litt salt 
Smak: Søt. Vanilje, mais, krem og toffe. Nok en fabelaktig Littlemill. Ypperlig vårwhisky 
Pris: 1058,54 varenr 86010128 
 

Creative Exclusive Range Linkwood 1998 Cask #10013 14 yo 
Refill bourbon 
Lukt: blanding av krydder og frukt 
Smak: kompleks blanding av krydder og litt jord. Vårwhisky 
Pris: 799,35 varenr 86010129 
 

Creative Exclusive Malts Mortlach 1995 Cask #3416 17 yo 
Refill sherry hogshead 
Lukt: Pepper og malt 
Smak: Rik og søt med masser av frukt. Her er både torsdag og fredag kveld i samme flaske. 
Pris: 1009,79 varenr 86010130 
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Creative Exclusive Malts Ledaig 
1997 Cask #11 15 yo 
En nydelig sak fra Tobermory på Isle of Mull 
1st fill sherry hogshead 
Lukt: Malt, våt jord, vørter, den skotske 
landsbygda 
Smak: Kraftpakke. Et bombardement av 
smaker. En delikatesse laget på et bål av torv. 
Pris: 1005,61 varenr 86010131 
 

Creative Exclusive Malts Macduff 
2000 Cask #5799 12 yo 
1st fill sherry butt 
Lukt: Søt cherry på nesen, kirsebær, 
sommerhonning 
Smak: Fyldig sherry. Rosiner og julegrøt. 
Pris: 886,71 varenr 86010132 
 

Nytt fra Adelphi 

Til slutt i denne omgang, 2 nye fra Adelphi sin oktobertapping. 

Adelphi's Fascadale 12 YO 
batch 4 
I batch 4 kommer whiskyen fra 
Clynelish, 5 refill bourbonfat av 
amerikansk eik. 
Lukt: Sitrus, frukter og honning 
Smak: Banan og sitronkake med kjeks. 
Tropisk fruktsalat og lynghonning 
Pris: 741,06 varenr 86010124 

 
 
Adelphi Selection Mortlach 
1987 25 YO cask no 3210 
Refill bourbon av amerikansk eik 
Lukt: Fruktkake med aprikos og pærer. 
Jordbær og marmelade, pipetobakk 
Smak: Kraftig, søt, mørk sjokolad og 
jordbærsyltetøy. Med vann kommer 
pærer og meloner. Vellagret 
Pris: 1346,16 varenr 86010125 
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Annet nytt 
Vi har fylt opp lageret vårt med The Ileach, BenRiach 30 YO og diverse annet. Vi har også importert 
alle flaskene fra 2 privateide fat, tappet hos Adelphi, og destillert hos Bruichladdich, modnet i Port 
Charlotte. Kanskje det kan bli noen flasker fra disse å få tak i mars en gang, når eierne har tatt ut det 
de ønsker? Vi var begge blant de heldige eierne, så vi fikk snadder å kose oss med i julen, noe av 
innholdet ble med hell brukt for å få den gode julesilden klar ;-) 

 
Bestillinger fra HoReCa  
Alle whiskyer fra Daracha kan bestilles – eller reserveres før de har 
kommet til landet – via epost til  bestilling@daracha.no.  
 
Ordinære varer kan bestilles direkte hos Vinhuset til 
bestilling@vinhuset.no Alle leveranser går via Vinhuset AS som er 
vår distributør, uansett om bestillingen er sendt direkte til Daracha 
AS eller ikke.  
 
Vedlagt finner du også vår sist oppdaterte prisliste 
 

Vel møtt på Whisky Meet i Bergen i februar   
 
 
Med hilsen 
 
Daracha AS 
 
 
 
Nils A, Johannessen      
 

 
 
 
 

Sigurd Olav Belsnes 
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