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Siorsan
Velkommen til Daracha Siorsan, nyhetsbrevet fra Daracha AS.
Siorsan betyr ”gode nyheter” på Gælisk, 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. Tidligere utgaver av Siorsan finner du på http://www.daracha.no/siorsan
Alle priser er salgspriser fra Vinhuset inkl. mva. Prisene er gyldige fra 1.4.2016 frem til ny prisliste
foreligger,

Denne gangen med nyheter fra:

Og flere oppskrifter 
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Nytt i april
Omsider kommer Amrut Spectrum til Norge. Det ble litt forsinket, men den kom. Og i
resten av verden er den vel allerede utsolgt. Det tror vi den blir her også, veldig kjapt.
Derfor har vi åpnet for bestillinger av den, men vi får den ikke på lager før i slutten av
april. Men Vinhuset legger inn ordrene etter hvert som de kommer, så ser vi hvor lenge
beholdningen holder.

Amrut Spectrum
Verdens første modnet i en «multiwood barrel»?
Spectrum begynte sitt liv på tradisjonell måte, med 3 år i ex-bourbon barrels. Så ville de prøve noe
helt nytt, som endte opp som et helt topp produkt. 5 forskjellige fat ble plukket fra hverandre, og satt
sammen til 5 helt nye fat, med hver 5-e stav fra hvert av de 5 opprinnelige fatene. De 5 fattypene var
ny amerikansk eik, ny fransk eik, ny spansk eik, ex-PX sherry og ex-Oloroso sherry. Deretter fikk
Spectrum ligge på de nybygde fatene i tre og et halv år, før den ble tappet på flaskene du ser under.
For å skrive smaksnotater og få tilbakemeldinger tok Ashok Chokalingam fra Amrut turen til Biskopen
Gustavs Maltklubb i Malmø. Ingvar Ronde, som er forfatteren av Malt Whisky Year Book, var der,
sammen med 40 andre.
Ingvar sitt utsagn etter smakingen: “One of the
most innovative whiskies
I´ve tried in a long time and one of the best this
year. With three years in ex bourbon barrels
and another three and half years in casks
made of – wait for it – new American oak, new
French oak, new Spanish oak, ex PX sherry cask
stave and ex Oloroso sherry cask stave.
That´s right, five different types of oak in one
cask. I can´t remember when I last experienced
such a complexity of flavors in one whisky and
at the same time, everything was in balance.
I got coffee, chocolate, tobacco, cinnamon,
cardamom, clove, orange preserve,
sandalwood, walnuts, pecans, stracciatella and
cocoa. This is pushing boundaries and whisky
making at its best and I love it!”
1000 flasker ble utbyttet fra de fem fatene.
Noen få kommer til Norge.
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Tasting Notes from Biskopen Gustavs Maltklubb
On the Nose: raisins, rum, nougat, figs, oranges, tiramisu, cocoa, caramel, coffee, dried fruit, burnt
rubber
On the Palate: sherry, rum, butterscotch, chocolate, prunes, molasses, pecans, walnuts, almonds,
English wine gum
To the Finish: caramelized almonds, old cognac, apricots, Brazil nuts
Pris: 1 564,64, varenr. 86010431, 70 cl, 50 %

Andre forsinkede varer
Yamazakura 16 yo

86010451, er omsider kommet på lager, og kan leveres nå.

De følgende kommer nok ikke før i mai:
The Glover 14 YO by Adelphi
86010446
The Glover 22 YO by Adelphi
86010447
Men begge kan reserveres ved å legge inn ordre hos Vinhuset. Begge The Glover er vel også
utsolgt rundt i verden.
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Siorsan-drinken
CULLODEN SOUR
Inspired by the Battle of Culloden, here's Lord Elcho's version of a Whisky Sour.
Ingredients
50ml Lord Elcho
20ml Freshly squeezed lemon juice
12.5ml Sugar syrup
15ml fruity red wine
Method
Shake all ingredients (except red wine) in an ice filled shaker and shake rapidly. Double strain into an Old
Fashioned glass. Float the red wine on top using a bar spoon.
Watch YouTube film How To Make a Lord Elcho Culloden Sour.

Denne Lord Elcho-en har vi litt mye på lager av, etter at den solgte noen
flasker for lite til å beholde plassen i hyllene til Vinmonopolet. Ta kontakt
med nils@daracha.no eller på 92026777 om du vil ha en volumavtale på
den?
Lord Elcho har varenummer 86010262
Her kan du se en bartender i Edinburgh lage den :
https://www.youtube.com/watch?v=r4FDu-6BvOU
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Siorsan-drinken
NEGRONI = GØTEBORG MØTER ITALIA
Göteborg gin fra Svenska Eldvatten er en deilig bløt gin med karakter. Den gjør seg perfekt i en
Negroni. En aristokratisk cocktail skapt av bartenderen Fosco Scarelli for grev Camillo Negroni ved
baren Giacosa i Firenze i 1920-årene.
2 cl Göteborg gin
2 cl Campari
1 cl søt vermut
Appelsinskall spiral til garnityr
Ha knuste isbiter i et blandeglass. Hell Campari, gin og vermut over isen. Rør om til alt er godt
blandet.
Sil blandingen over i et avkjølt glass og garnér med appelsinskallspiralen.
Göteborg Gin har varenummer 86010335
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Andre varer
Du finner masse «greier» til whiskyen
din på websidene våre.
For mer info og bestilling, send epost til
salg@daracha.no

Glencairns «The official whisky glass»
Vi kan levere Glencairn sine whiskyglass udekorert og dekorert med
din logo eller annet. I større kvantum gjør Glencairn jobben,
småserier kan vi få utført i Norge. Og skal du ha deg et ekte
BenRiach-glass å nyte din BenRiach-tapping fra, så har vi det også.
Og også fra flere av våre øvrige produsenter. Det går helt fint å
vaske glassene i oppvaskmaskin av nyere type, også de som
Glencairn har dekorert med logo.
Ta kontakt med oss på salg@daracha.no om du vil ha mer info om,
eller tilbud på glass.
Oppdaterte priser finner du til en hver tid på våre nettsider,
http://www.daracha.no

Lag deg en bruker for å få tilgang, eller benytt brukernavn Daracha
med passord singlemalt.
Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
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