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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 ekskl. mva. Prisene er gyldige fra 1.10.2018 frem til ny prisliste
foreligger, Varene kan også bestilles hos din lokale Servicegrossist og de fleste også hos ASKO. Disse har
selvstendig prisfastsetting. Prisene som er oppgitt her er ex. mva. pris fra Vinhuset.

Nyheter
Denne ganger er det mye forskjellig nytt som har kommet inn på lageret, whisky fra danske Stauning,
gin og annet fra danske Spirit of Njord, en ny fransk 10 år gammel whisky, nye whiskyer fra Taïwan,
og våre første bourbon og whisky fra USA.
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Stauning Heather Single Malt Whisky 2018
På Stauning Whisky Malter vi selv vårt korn. Vi er stolte av det, og det
bidrar til å gjøre våre produkter noe helt spesielt over hele verden.
Denne flasken inneholder maltet bygg. Råspriten er destillert to ganger i
tradisjonelle pot stills som gir en kompleks whisky med mange nyanser
å utforske. Modning fant sted i et 200 liters «1st fill ex-bourbon fat».
Stauning Heather er en Stauning Single Malt Whisky. En whisky som
ikke bare appellerer til Islay-fans. Det har sin røyk fra røyking og
tørking av maltet bygg, med brent lyng høstet fra markene i VestJylland. Men siden røyken er veldig mild, delikat og søt, er det ikke for
mye for de som vanligvis ikke liker røkt whisky
Farge: Strågul
Aroma: Delikat røyk, korn, frokostblanding og sjokolade
Smak: Røkt sjokoladebar, bygg, nougat
Pris: 1.150,00, VH 86010715, 50 cl, 48,7 %

Stauning Peat Single Malt
Whisky 7th Edition
"Stauning Peated Single Malt" er en av våre
klassiske kjerneprodukter. Vår idé på dansk
røkt whisky laget utelukkende på lokale
råvarer. Alt er laget på destilleriet og
utelukkende ved hjelp av de beste og mest
tradisjonelle produksjonsmetodene.
Gulv-maltet, kjeler / pot stills over åpen ild, dobbel destillert, lagret
og tappet på destilleriet
Whiskyen er lagret i 6 år på First Fill Maker's Mark Bourbon
Barrels (ASB). Det kan forekomme bunnfall
Farge: Strågul
Aroma: Lett røkt, korn, frokostblandinger, sjokolade.
Smak: Røykt, sjokolade, nougat og brunt sukker.
Pris: 1.150,00,VH 86010716, 50 cl, 48,4 %
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Stauning Young Rye, February 2018
Young Rye er en Straight Rye Whisky Som alltid med
gulv-maltet rug og bygg.
Destillert på små kobber pot stills. Oppvarmet via åpen ild
(som i de gode gamle dager).
Whiskyen er lagret i nye amerikanske hviteikefat. Den har
massevis av farge og smak fra fatet - en rik whisky.
Det er varmt, vennlig og frisk på samme tid, krydret, oljet,
fyldig og virker betydelig eldre enn alderen tilsier. Man
kjenner tydelig rugen og gjenkjenner lukten av nybakt
rugbrød.
Young Rye inneholder kun maltet rug og en liten del av
maltet bygg. Det gjør den noe spesielt i whisky verden.
Rug er vanskelig å håndtere, og enda vanskeligere når det
er maltet. Derfor er det ikke vanlig å malt rug ut i verden.
Ved Stauning bruker vi egne oppfinnelser som betyr at vi
kan håndtere malting av Rug. Det vi er sikker på at du vil
være i stand til å smake på det ferdige produktet. Alt korn
er fra lokale markene - de markene som ligger rundt
Stauning.
Kjennere vet at Rye whiskey er en amerikansk / kanadisk
fenomen, men vår entusiasme for whisky produsert med
rug førte oss til å teste den amerikanske typen.
Farge: Mørk rav
Aroma: Krydret med kanel og hvitpepper.
Sommerfrukter, vanilje, mild honning, og lett preg av eik.
Smak: Friske, tropiske frukter. Vanilje og knuste
pepperkorn. Forsiktig fatpreg.
Pris: 710,00, VH 86010717, 50 cl, 43,3 %
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Stauning Whisky KAOS, June 2018
Triple Malt Whisky, blanding av Stauning Traditional, Peat og Rye.
Lokalt gulvmaltet bygg og rug. Lokal torv. Lokalt vann. Stills over
åpen flamme. Dobbel pot still destillert. Lagret 3-4 år på 1stfill
Maker's Mark ex-bourbon fat og på Virgin Missouri fat av hviteik.
Farge: Mahogny
Aroma: Lett røyk, korn, sjokolade, eiketre, karamell og kanel
Smak: Torvrøyk, sjokolade, nougat, melasse, korn,
karamell, vanilje, lakris, pepper, tørket frukt, eple og eiketre
Ettersmak: Lang ettersmak, røyk, vanilje, karamell, lakris, tørket
frukt og eiketre
Pris: 860,00, VH 86010729, 50 cl, 46,8 %
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Armorik 10 ans
Dobbeldestillert i pot still, modnet i ex-bourbon fat
med avslutning i ex-Oloroso sherryfat
Farge: Gylden med stikk av rav
Aroma: Kraftig. Både fruktige og smøraktige hint.
Karamell, aprikos, kamfer og litt tre. Veldig
kompleks
Smak: Sitrushint og så rund. Hint av kamfer, full
av aprikos, mango og lønnesirup
Ettersmak: Veldig lang. Hint av røyk
understreker en i hovedsak pepperaktig og fruktig
finale

Pris: 615,00, VH 86010718, 70 cl, 46 %
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Yushan Blended Malt Whisky
En blend av single malt lagret i ex-bourbon og exsherry fat. Yushan er oppkalt etter det høyeste fjellet på
Taïwan
Farge: Gylden
Aroma: Lett, korn, tørkede frukter
Smak: Sukkulent, honning, tropiske frukter
Ettersmak: Delikat og raffinert. Gule frukter og maltet
bygg

Pris: 510,00, VH 86010731, 70 cl, 40 %

Yushan Signature
Bourbon Cask
Tappet på 46 % for å få
best smak og lukt
Farge: Modnet gylden
rav
Aroma: Først kommer ren og forfriskende hvite blomster, så
attraktiv aroma av sukkerrør, vanilje, krem og honning
Smak: Middels kropp, søt og glatt og oljete
Ettersmak: Middelslang avslutning med vanilje

Pris: 629,00, VH 86010732, 70 cl, 46 %

Daracha Siorsan –2018-10 H

Side 6

Siorsan 2018-10 H

Yushan Signature Sherry Cask
Tappet på 46 % for å få best smak og lukt
Farge: Messing i solnedgang
Aroma: Først blomster og hint av svovel, så moden banan,
salt, tørr plomme, syltetøy, sandeltre og mørk sjokolade
Smak: Full kropp og søt, hint av røyk, karamell
Ettersmak: Tørr furukt, appelsinkake, varer lenge

Pris: 669,00 , VH 86010733, 70 cl, 46 %

Njord Sand and Sea
Distilled Sand And Sea er destillert
med tang, strandbeter, strandreddik og
strandkål, sammen med våre destillater
laget av selvdyrkede poteter og
byggmalt samt et utvalg av planter fra
vårt Njord Gin DNA.
Plantene fra havet og stranda gir en
djup, salt, grønn, pepper og umami-preget dimensjon.
Distilled Sand And Sea vant gullmedalje under en blindsmaking ved
Berlin International Spirit Competition i 2016. Samme år vant den også
produktkonkurransen i kokkekampen Sol Over Gudhjem, der et panel
bestående av anerkjente kokker kåret den til vinner i den tøffe finalen
Farge: Klar
Aroma: Maritim og herbal. Havsalt, maltsødme og umami
Smak: Tradisjonell gin med et unikt maritimt preg

Pris: 615,00, VH 86010735, 50 cl, 45 %
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Njord Gin Barrel Aged Edition #4
Den 4. utgaven av Njord Gin Barrel Aged er en 1:1 blanding av to forskjellige destillater som
har modnet på to ulike 250 ltr. whiskyfat i 16 måneder:
• En Njord Distilled Mother Nature Gin av
epledestillat lagret på et eikefat som har
inneholdt Stauning Whisky Peated. Altså en
gin av epler som har vært modnet på et fat
preget av mild torvrøyk.
• En Njord Distilled Mother Nature ”Xtra
Juniper Gin” modnet på et eikefat som har
inneholdt Stauning Young Rye. Altså en gin
destillert med ekstra einerbær som har fått
karakteristiske kryddertoner fra rugwhiskey.
Kontakten mellom gin og tønner tilfører lag på lag
med smaksstoffer. Njord sitt DNA skinner
igjennom tonene av eik, vanilje, karamell, tørket
frukt, epler, kanel og mild røyk. I tillegg til
einerbær inneholder Njord Distilled Mother Nature
Gin plantene og urtene tindved, rognebær, myske,
gran, kvann, lakrisrot og korianderfrø. Hver dråpe
er av høy kvalitet. Årstid, jordsmonn og sjel bidrar
til at hver batch har sin egen personlighet
Farge: Gylden
Aroma: Eik, tørket frukt, karamell, epler, kanel og
einerbær
Smak: Rund og oljete. Karamell, krydder og tørket
frukt
Pris: 650,00, VH 86010736, 50 cl, 48 %
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Njord Happy Minds
Njord Distilled Happy Minds Gin er en organisk
sertifisert gin, ufiltrert for mer smak.
Hver dråpe er av høy kvalitet. Årstid, jordsmonn og
sjel bidrar til at hver batch har sin egen
personlighet. Perfekt å nippe til, uten hastverk og
uten tilsetninger. Perfekt i cocktails og GT, helst i
godt selskap med glade mennesker; familie og
venner. Denne utgaven er basert på nøye utvalgte
planter og urter, inkludert roseblader og
laurbærblader. Sammen med et lett destillat av
hvete gir dette en floral, dyp og svakt sødmefull
opplevelse. Sølvmedalje i det prestisjefylte
mesterskapet San Francisco World Spirits
Competition 2018.
Njord Distilled Happy Minds Gin fås også i en
versjon som er infusert med bær fra planten tindved
og honning. Dette tilfører en gylden farge samt en
fruktig og ytterligere sødmefull dimensjon. Den har
en alkoholstyrke på 29%. Begge variantene er et
resultat av inspirerende input fra folkene hos det
danske ledelsesutviklingsprogrammet Happy
Bosses
Farge: Klar
Aroma: Frisk og fruktig
Smak: Kompleks, rund, sødmefull og floral
Pris: 550,00, VH 86010737, 50 cl, 39 %
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Njord Distilled Slow Sloe Gin
En gin som er et resultat av Spirit of Njord sin
stadige trang for å utforske naturen. Den har en
vedvarende høstlig aura rundt seg, som følge av
infusjonen av bærene fra slåpetornbusken.
Destillatet av byggmalt og poteter sørger for
dybde og horisont sammen med bjørnebær og
planter fra vårt Njord Gin DNA. Resultatet er en
mystisk og appetittvekkende smak som
balanserer sødme og syrlighet. Hver dråpe er av
høy kvalitet. Årstid, jordsmonn og sjel bidrar til
at hver batch har sin egen personlighet. Perfekt å
nippe til, uten hastverk og uten tilsetninger.
Gjerne som en likør til ost. Eller i en cocktail.
Det er din natur. Destillert
Farge: Dyp rød
Aroma: Gin med et unikt høstlig preg
Smak: Bjørnebær og plommer, honningsødme
og elegant syrlighet

Pris: 510,00, VH 86010738, 50 cl, 29 %
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Njord Sparkling Uniper
I denne sprudlende originale dansken er epler,
slåpebær, einer og andre planter forent i en ny
smaksopplevelse. Vi har destillert en gin og
infusert den med bær fra slåpetornbusken i
månedsvis. Samtidig har vi presset og fermentert
epler. En blanding av eplevin og gin blir
fermentert videre på flasker, slik at det dannes
friske og utsøkte bobler. Hver flaske blir vendt
for hånd i champagnehyller før bunnfallet blir
fjernet ved dégorgement.
Vi har gitt resultatet av denne lange reisen
navnet Sparkling Uniper.
Nyt denne tørre, fruktige oppfinnelsen med lette
matretter eller som en behagelig overraskelse i
seg selv.
Farge: Gylden som eplemost
Aroma: Einerbær, barnål, hylleblomst
Smak: Fruktig. Epler, einerbær og nyper

Pris: 329,00, VH 86010739, 75 cl, 12 %
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Njord Distilled Mother Nature Gin
Danske poteter, To ganger destillert. Etter at kartoflene har blitt foredlet første gang, tilsettes
de smaksettende sakene, og destilleres i en god gammel tysk Copper Pot Still, en aRoMat på
220 liter, på Enghaven Distillery.
Det som gir den gode smaken og lukten, er;
tindved (Danmark)
gran (Danmark)
lakrisrot (Spania)
rognebær (Danmark)
kvann (Grønland)
koriander (Tyskland)
myske (Danmark)
Og til slutt, men ikke minst, einerbær (Kroatia)
De danske er plukket lokalt, de importerte har
alle mulige økologiske sertifikater. Vannet som
brukes kommer fra en av de 12 kildene med
naturlig mineralvann i Danmark; Holk Kilde.
Farge: Klar.
Aroma: Frisk med sitrus, mint og komplekse
urter.
Smak: Starter friskt for å legge seg i deilige
myke varmere noter

Pris: 503,52, VH 86010355, 50 cl, 40 %
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Njord Sun and Citrus
Dansk hvetemalt, 21 forskjellige urter
og planter, gjær og mineralvann fra
Holk kilde. To ganger destillert i en
tysk aRoMat, 220 liter. Etter første
destillasjon tilsettes urter og planter.
Farge: Klar.
Aroma: Rund og frisk med sitrus og
mynte.
Floral og dyp med innslag av varmere
toner.
Smak: Markante sitrusnoter. Floral i
flott
balanse med dypere søtlige inntrykk

Pris: 557,26, VH 86010357, 50 cl,
47,5 %
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Cedar Ridge Iowa Bourbon Whiskey
MEDIUM FYLDIG MED IDEELL BALANSE
Når du vil ha det beste amerikansk bourbon whiskey har å by på: Sikt
mot hjertet av maisbeltet i De Forente Stater. I Winthrop finner du det
første lisensierte Iowa-baserte destilleriet siden forbudstiden.
Vår corn bourbon er tilvirket av 74% familiedyrket mais 14% maltet
rug og 12% maltet seks-radsbygg. Destillert til høy styrke for en ren og
lettdrikkelig whiskey. Det beste fra Midtvesten i en flaske!
Farge som brilliant gylden rav. Aroma og smak av karamellfruktkake,
tradisjonell maispudding, vaniljetoffee og rabarbra. Fruktig og
medium fyldig. Avslutning med krydret fersken og ananas, nøtter
og mineraler. En elegant, fruktig, velkomponert og
anvendelig bourbon.
Nylige utmerkelser:
•
•
•
•
•
•

2018 Los Angeles International Spirits Competition –
91 poeng
2018 San Francisco World Spirits Competition –
Gullmedalje
2017 Blue Lifestyle Seal of Approval – 91 poeng
2016 International Craft Spirits Awards – Gullmedalje
2016 North American Whiskey Competition –
Gullmedalje
2016 Beverage Testing Institute – 90 poeng

Farge: Brilliant gyllent rav
Aroma: Rabarbra, karamell og vanilje
Smak: Fruktig og velkomponert. Karamellfruktkake og
maispudding. Fyldig
Ettersmak: Mineralsk. Krydder, fersken, ananas og
nøtter
Pris: 557,00, VH 86010742, 70 cl, 40 %
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Cedar Ridge Malted Rye Whiskey
IKKE SOM ANDRE!
I Winthrop finner du det første lisensierte Iowa-baserte destilleriet siden forbudstiden.
Cedar Ridge Malted Rye er håndlaget av 51% maltet rug, 34% rug, 12% mais og 3%
byggmalt. Ulikt de fleste produsenter av rugwhiskey, bruker Cedar Ridge maltet rug i
sammensetningen. Rugkornet blir dynket i vann slik at det spirer, for deretter å bli tørket med
varm luft slik at spiringen stanser. Dette genererer et enzym som hjelper naturlig til i
meskeprosessen og tilfører det ferdige produktet tyngde og komplekse smaker av ristet brød
og kjeks. Fatlagring i et naturlig miljø uten kontrollering av temperatur og fuktighet.
Forlokkende og kompleks nese. Dufter bakte epler, honning, ristede mandler og karamell med
hint av krydder (nellik, allehånde og muskat). Smakspaletten har en kjerne
av sitrus, frodig frukt og karamell med bølger av krydder, eik og hint av lær
og sort pepper. Medium(+) fyldig. Energisk fruktighet og en god dose
syrlighet i perfekt balanse. Det beste fra Midtvesten i en flaske!

NYLIGE UTMERKELSER
2017 Blue Lifestyle Seal of Approval – Gullmedalje
2016 Beverage Testing Institute – 83 poeng
2016 Los Angeles International Spirits Competition – 91 poeng
2016 International Craft Spirits Awards – Gullmedalje
2016 San Francisco World Spirits Competition – Gullmedalje
Farge: Kastanjebrun
Aroma: Bakte epler, honning, ristede mandler og karamell med
hint av krydder
Smak: God fylde. Fruktig og krydret. Sitrus, karamell, eik og
lær
Ettersmak: Nøtter og karamell
Pris: 589,00, VH 86010743, 70 cl, 43 %
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Cedar Ridge Single Malt Whiskey
KOMPLEKS OG FULL AV OVERRASKELSER!
I Winthrop finner du det første lisensierte Iowa-baserte destilleriet siden forbudstiden.
Cedar Ridge Single Malt er håndlaget av 100% maltet 2-radersbygg. Destillatet hviler først i
et utvalg unike modningsfat. Deretter blir det overført til et solerafat, der smakene blir spleiset
sammen. Dette resulterer i en dybde i karakter og kompleksitet som ikke er oppnåelig i et
tradisjonelt fatmodningssystem.
Velduftende med friske epler og kaprifol. Kakao, lær og vanilje, oppfrisket av et hint av
epleblomst. Avslutning som minner om lettrøkte tapninger fra Skottland. Det beste fra
Midtvesten i en flaske!
NYLIGE UTMERKELSER
2018 Los Angeles International Spirits Competition – 91 Poeng
TOP 100 SPIRITS IN 2017 – Wine Enthusiast
2017 Beverage Testing Institute – 90 poeng
July 2017 Wine Enthusiast – 95 Poeng
2017 New York World Wine & Spirits Competition – Dobbel gullvinner
2017 International Craft Spirits Awards – Gullmedalje
2016 New York World Wine & Spirits Competition – Dobbel
gullvinner & “BEST AMERICAN CRAFT WHISKEY”
Farge: Dyp gull
Aroma: Velduftende med friske epler og kaprifol
Smak: Kakao, lær, vanilje og epleblomst
Ettersmak: Lett røykpreget avslutning
Pris: 675,00, VH 86010744, 70 cl, 40 %
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Sistesiden
Du finner masse «greier» til den gode drammen din på websidene våre.
For mer info og bestilling, send epost til salg@daracha.no
Litt info om de forskjellige destillerier, tappere og bryggerier, samt alle våre produkter med mer info
og smaksnotater, finner du på daracha.no

I skrivende stund har vi:
15 cognac
12 gin
8 rom
1 tequila
over 170 skotske whiskyer, herav 1 som er brennevin pga. alder
50 andre whiskyer
Av produktene er over 150 single cask
2 vodka
2 sterkvin
4 øl
Over 120 av varene er tappet med fatstyrke

Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
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