Siorsan 2018-11 P Whiskyslipp

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 Vinmonopolet. Prisene er gyldige fra 1.11.2018 frem til ny prisliste foreligger,
Vår lille røde bok om produkter, produsenter og annet, finner du her: http://daracha.no/wpcontent/uploads/Darachas-little-red-2018-02-final.pdf. Leses greiest hvis du laster den ned, og åpner den
i en pdf-leser i 2 side visning.

Whiskyslippet torsdag 15.11

Flaskene er tilgjengelig følgende steder:
Oslo; Aker brygge og CC Vest, Hamar, Sandefjord, Sentrum og Kvadrat på Sandnes, Langnes
i Tromsø, Valkendorfsgaten i Bergen, Valentinslyst i Trondheim, og noen av de også via
webbutikken.
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Smögen 2012-P62 Darachas utvalde no 4
Dobbeldestillert i potstill på Smögen. Modnet i et lite 45 liters exsherry fat. Destillert 13.6.12 og tappet 2.8.18, 6 år gammel, av
Sigurd og Nils
Farge: Mahogny
Aroma: Tropisk frukt, god gammel møbelpolish. Nylig slukket
bål av drivved.
Smak: Pepper, tropiske frukter, rosiner, røyk
Ettersmak: Masse krydder
Pris: 1298,90, VMP 10555902, 50 cl, 59,3 %

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 Vest-Jylland.
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: 1585,00, VMP 10555702, 50 cl, 48,7 %
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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: 1585,00, VMP 10555802, 50 cl, 48,4 %

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 spesiell 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: 988,90, VMP 10555502, 50 cl, 43,3 %
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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. Hint av kamfer, full av aprikos, mango og
lønnesirup
Ettersmak: Veldig lang. Hint av røyk understreker en i hovedsak
pepperaktig og fruktig finale
Pris: 855,00, VMP 10555601, 70 cl, 46 %

Deestalker Ben Nevis
Destillert på Ben Nevis jan 99, lagret i
ex-bourbon hogshead nr 25, men må
ha vært en stund i en sherry butt,
tappet juli 17 og ga 315 fl
Farge: Mørk brun
Aroma: Fruktig og søt
Smak: Kraftig kropp, litt vinøs, hint av sherry
Ettersmak: Kraftig kropp, varmende

Pris: 1566,60, VMP 10556201, 70 cl, 52 %
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Duncan Taylor Octave Highland Park 2008
Destillert på Highland
Park i 2008. De siste 6
mnd modnet i en exsherry Octave. Eksklusiv
for Norge. Tappet 2018,
Octave nr 5019976 ga 79
fl
Før: grøt, varmt smør,
sjøluft, røde frukter,
vanilje
Etter: sjøsprøyt,
hasselnøtter, saftige
frukter, ristet eik, hint av røyk

Pris: 1139,00, VMP 10556001, 70 cl, 53 %

Duncan Taylor Octave Caol Ila 2008
Destillert på Caol Ila i 2008. De siste 3 mnd modnet i en ex-sherry Octave. Eksklusiv for
Norge. Tappet 2018, Octave nr 4021073 ga 67 fl
Farge: Mørk gyllen
Aroma: Maritim og røyket aroma.
Honning, lær. Aske
Smak: Medium kropp. Mer frukt.
Melkesjokolade. Mer aske enn røyk
Ettersmak: Medium til lang
avslutning, Grønn. Sjøsalt. Karamell
og hint av sherry

Pris: 1872,00, VMP 10556101, 70 cl, 52,6 %
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Stauning Whisky
Det Jyllandske eventyret startet i 2005. Idéen ble født under lytting til et radioprogram om
skotsk whisky.
Martin diskuterte idéen med noen venner, og det endte opp med at de begynte å studere litt,
og til slutt startet opp Stauning Whisky. De var da 9, og alle 9 er fortsatt med.
Høsten 2005 kom pot stills og annet på plass, og i august 2006 begynte de første dråpene å
komme. Planen var en årlig produksjon på 2-400 liter. Etter kort tid fant de ut at det ble alt for
lite, og oppjusterte til 6-8000 liter.
I 2007 kjøpte de en gård, og startet ombygging av den til destilleri. Våren 2011 kom de første
flaskene med Young Rye.
I 2013 kom et initiativ fra Diageo som endte opp med at Diageo investerte i Stauning.
Foreløpig resultat er et nybygget destilleri og et fremtidig mål om årsproduksjon på 900.000
liter.
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Sistesiden
Du finner masse «greier» til den gode drammen din på websidene våre.
For mer info, send en epost til info@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 160 skotske whiskyer, herav 1 som er brennevin pga. alder
50 andre whiskyer
Av produktene er 147 single cask
2 vodka
2 sterkvin
4 øl
115 av varene er tappet med fatstyrke

Med hilsen
Daracha AS

Nils A, Johannessen
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Sigurd Olav Belsnes
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