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1 september 19:00
Hello Whisky Lovers
Det här kvartalsbrevet kommer inte att innehålla extern information från underleverantörer utan koncentrera sig på
våra interna aktiviteter under främst september då det är dags för årsmöte och Convention, jag kommer att avsluta
med en personlig betraktelse som ordförande inför årsmötet. Vi ser ljuset i tunneln, många av våra whiskyvänner är
vaccinerade både en och två gånger och även om det finns ytterligare en smitt-våg vi skall igenom så ser vi
optimistiskt på framtiden för klubbarna.
Convention hoppas vi stort på efter förra årets bakslag med inställda aktiviteter, både ”Convention” och
”Whisky Dinner” gick upp i rök och vi skall inte sticka under stol med att det har tagit mycket kraft och energi från oss
funktionärer men skam den som ger sig, läs och begrunda!

Convention
Convention kommer även i år att genomföras som en kryssning med avgång 9e september på Cinderella i kombination
med en bantad version av den flytande Whiskymässan.
Vi startar med en gemensam lunch på systerfartyget Gabriella då Cinderella är under seglats då på väg från
Mariehamn. Vi fortsätter på Gabriella med Conventionprogrammet innefattande en omfattande provning enligt
sedvanligt maner. När vi avslutat Convention så promenerar vi över till Cinderella, incheckade och klara, när hon lagt
till vid kajen bredvid Gabriella. Vi samlas för en gemensam skål innan vi kan gå till hytterna och sedan är det mässa och
Master Classes ombord på väg till Åland och även på vägen tillbaka den 10 september.
På kvällen äter vi en gemensam middag, antingen en 4 rätters meny i A’la Carte alternativt Buffet allt eftersom ni
själva önskat. Denna gång sker inte mässan (10 stycken provningskuponger ingår) på bildäck utan är utspridd ombord på
fartyget med ett lägre antal deltagare i ett nytt format som resultat av Covid. Totalt sett har detta även påverkat hur
många specifika platser SWF kunde boka. Vi är drygt 150 st från SWF som seglar ut den 9:e sept. Vi hopaps på en stor
mingeleffekt under säkra former.
11-12 tjeforum

Programmet i korthet
Torsdag 9 september
10.00 >
11.15
13:00
15.30
15.45
16.45
17.30

Utdelning av hyttnycklar
Ombordstigning på m/s Gabriella
Buffe lunch ombord
Convention startar i The Buffet
Fartygsbyte till m/s Cinderella
Program med Whisky Hall of Fame i Etagé.
Smörgås, kaffe och drink serveras
Tillgång till hytten
Cinderella avgår

17.30-22.30
xx.xx

Mässans öppettid
Middag i The Buffét eller i SeaView

edag 10 september
Från kl. 09.00
10.00-14.00
15.15

Brunch
Mässans öppettid
Återkomst till Stockholm

Glöm ej giltig ID-handling

Projektgruppen för Convention är Susan Stenström, Peter Borg, Robbe Jörfalk

Årsmöte
Årsmötet kommer att genomföras digitalt 1 september.

Whisky Dinner
Förra året planerades ”Whisky Dinner” som ett reservalternativ då vår Conventionkryssning bokstavligen
fastnade i Covid pandemin. Tanken att genomföra en galamiddag med provning under en bättre middag i
en guldkantad miljö tilltalade oss och konceptet finns fortfarande i våra tankar.
Bli inte överraskade om det dyker upp en inbjudan till hösten. Vi jobbar vidare med denna option.

SWF Buteljering
Buteljering #34 GlenAllachie är på ingång för utleverans efter en tuff kvotering.
Buteljering #35 GlenScotia är under beställning, sista datum 6 juni, avsevärt fler flaskor
Beställning GlenScotia
Buteljeringsgruppen består av
Mattias Johannesson / Peter Morén / Anders Wedebrand

Enkät
I syfte att förstå medlemsklubbarnas förväntan på Svenska Whiskyförbundet så har samtligaklubbar fått
möjlighet att svara på en enkät för att prioritera de aktiviteter som förbundet mer eller mindre är styrda av
enligt stadgarna. Vi skall inte glömma bort att klubbarna är förbundets medlemmar som i sin tur ansvarar
inför sina egna medlemmar. Vi måste följa med i tiden och inte fastna i ett ekorrhjul.
Långt över hälften av klubbarna har svarat, här kommer är en kort redovisning av svaren så här långt.

I följande ordning föll prioriteringen ut med buteljering högst upp på listan och profilprodukter längst ner.
Vi kommer att jobba vidare med utvärderingen och ta intryck inför kommande verksamhetsplan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19

Buteljeringar
Plattform
Hall of Fame
Whisky Convent
Branschnyheter
Whisky Dinner
Systembolaget
Tillstånd
Tull o Skatt
Utbildning
Turnéer
Tidningar
Erfarenhetsutbyte
Whiskykrog
Internationellt
Socialt
Stipendium
Produktnyheter
Profilprodukter

ENKÄTSVAR

___________________________________________________________________________________________________

Vid pennan Peter Borg / ordf

Se nedan information från våra vänner inom whiskybranschen.

Härliga Tider
Våren är ändå en underbar tid.
Det blir lite ljusare ute och det spritter i allt levande. Även whisky-världen känns som om det är något
gott som är på kommande. Hos oss på Clydesdale så har vi ovanligt mycket på gång.
Tack vare våra fantastiska leverantörer så har vi fler riktigt spännande nyheter än på länge.
Maj är en rolig månad med möjlighet till något ovanligt gott och spännande i glasen
Öppna nu ögonen ordentligt så tar vi en titt på några av nyheterna

Amrut Distillers
Från våra långvariga vänner i Bangalore kommer nu ett antal fantastiska nyheter som gör oss så där extra
glada. Vi listar här två riktigt bra single fat utvalda till vårt 15-års firande
51621 Amrut Single Cask New American Oak,AMR,2014,60.0% 1648:-

51622 Amrut Single Cask Ex-Bourbon,AMR,2014,60.0% 1648:Ardnamurchan Distillery
Ett högt uppskattat destilleri på halvön Ardnamurchan strax norr om Isle of Mull.
Alex och hans vapendragare har sakta byggt upp ett lager av riktigt bra whisky i lagerhusen och nu kommer
den första buteljeringen för 2021. En riktigt bra single malt med hög andel sherryfat och bra nivå på röken.
Vi släppte cirka 430 flaskor den 17 maj men det finns några kvar om ni är snabba
51855 Ardnamurchan AD 01.21:01,ARD,46.8% 679:-

Blackadder International
Som god kompanjon sedan många år har Robin varit en viktig länk i Clydesdales utveckling.
Till nyheterna i maj har vi fått in lite trevliga butejeringar i Blackadders serie Raw Cask.
Några exempel nedan (men det finns mer)
52156 Craigellachie,RAW,2006,14y,54.9% 1198:52160 Caol Ila,RAW,2012,9y,57.8% 1259:52153 Glen Moray,RAW,2007,13y,56.8% 1229:52157 Linkwood,RAW,2008,12y,60.0% 1219:eller varför inte en Rom
52151 Panama,RAW,15y,50.5% 1428:52131 Panama,RAW,20y,51.4% 1729:-

Går ni in på Clydesdale så hittar ni hela utbudet, massor av godis.
Vi syns på Whiskyförbundets Convention 9 sept

Tjing
Thomas & Tina , Robin, Micke

Nya kraftpaket från Springbank
Mäktig rök, lokalt korn och en Malbec på det.
Springbank tar i med hårdhandskarna och släpper två nya Longrow och en ny Local Barley.
Local Barley lanseras nu för sjätte gången, den femte buteljeringen skulle bli den sista sas det, men
med Springbank vet man aldrig. Local Barley-serien har verkligen tjusat samlarna och
auktionspriserna är flera gånger högre än priset på Systembolaget. Den sjätte utgåvan är en nästan
kolsvart sherrylagring på cask strength. Säljstart 25 maj.
Samma datum släpps två nya Longrow. Dels den klassiska Longrow Peated, som blivit
något slags benchmark för rökig fastlandswhisky, dels en ny variant av den så hyllade
serien med rödvinslagringar. Longrow Red har gången fått mogna i ett Malbec-fat från
sydafrikanska De Toren Private Cellar i berömda Stellenbosch.
Följande flaskor släpps 25 maj 10:00
SB 40937
SB 11720
SB 11166

Longrow Peated 46% 599 kr
Longrow Red Refill Malbec 10 yo 52,5% 989 kr
Springbank Local Barley Sherry Cask 10 yo 55,6% 1097 kr

Speymalt – Macallan på riktigt
Mörk sherrylagrad Macallan var whiskyn som på många sätt kom att bana väg för det stora
whiskyintresset i slutet på 1900-talet. I dag har sådan whisky blivit sällsynt. Macallan har lagt om,
mångfaldigat sina produktionsvolymer och den tunga sherrywhiskyn har inte hängt med i svängarna.
Numera är det både svårt och dyrt att komma över klassisk Macallan. Gordon & MacPhail har som oftast
en hjälpande hand och pålitliga skattkammare att leta i. Nu kommer en långlagrad och mahognymörk
Macallan den gamla goda stilen. First fill sherry, cask strength och endast för Sverige.
Följande flaska släpps 25 maj 10:00
SB 40955

Macallan 2003 Speymalt, 1st Fill Sherry Single Cask 57,9% 1.949 kr

Arran på Amarone
Underbara Arran är ett av de destillerier som tidigt var med och utvecklade slutlagring till stor
whiskykonst. Få destillerier har haft ett lika innovativt och imponerande fatarbete. Den 8 juni
kommer en mäktig smakbomb när Arran och sagolika Valpolicella förenas i en Amarone-finish.
Säljstart 8 juni.
Följande flaska släpps 8 juni 10:00
SB 40938

Arran Single Malt Amarone Cask Finish 50% 599 kr

Smaka på historien – Armagnac från 1900-talets början
Armagnac är en unik superpremium-dryck i spritvärden. När det gäller långsam mognad och ålder är det få andra destillat
som är i närheten. Armagnac har legat lite under radarn och priserna är många gånger bråkdelar av vad motsvarande whisky,
rom och cognac skulle kosta. Men fler och fler upptäcker det franska druvdestillatet och låter sig frossa i sagolika upplevelser
till priser som i många fall är där whiskyn var för 30 år sedan.
Få om ens någon annan producent kan mäta sig med de Montal när det gäller, ålder, kvalitet och tradition. De Montals
paradiskällare är en tidsresa genom smaker och tider som sedan länge försvunnit. Nu kommer en lång rad sagolika
upplevelser där druvorna till den äldsta rariteten skördades på hösten 1901 och där den yngsta buteljeringen fyller 50 i år.

Datum

Produkt

Alk. %

Pris

Art.nr.

2021 05 27

Armagnac de Montal 1901

40%

48 195 kr

11725

2021 05 27

Armagnac de Montal 1921

40%

34 445 kr

11797

2021 05 27

Armagnac de Montal 1931

40%

25 995 kr

40949

2021 05 27

Armagnac de Montal 1941

40%

11 500 kr

40950

2021 05 27

Armagnac de Montal 1951

40%

9 945 kr

11134

2021 05 27

Armagnac de Montal 1961

40%

4 449 kr

40951

2021 05 25

Armagnac de Montal 1971

40%

1 649 kr

40948

Onlineprovning med Paul John

Som medlemsklubb i svenska whiskyförbundet erbjuds ni en online-provning med Shilton Almeida, som är regional manager
på Paul John Whisky. Shilton är en mycket engagerad och underhållande provningsledare som strör anekdoter kring sig. Det
finns ett brett sortiment Paul John att beställa på Systembolaget.
Missa inte supersuccén Paul John Bold, som hyllats så unisont av Whiskysvergie.
”Årets bästa köp” enligt Hasse Nilsson i Allt om Whisky.

Kontakta Symposion för mer information: ml@symposionhot.com

Vi syns på Cinderella i september

Thomas K

26 maj kommer två exklusiva flaskor för den som har en slant över hälsar Åsa Langseth

Bowmore 27 yo Timeless Series
Pris: 15 900 SEK Alkoholhalt: 52,7% Antal: 32 st
Bowmore 27 yo Timeless Series är lagrad på både sherry- och ex-bourbonfat i 15 år för att
sedan lagras vidare på first fill olorosofat i ytterligare 12 år. Den buteljeras som cask strength
och samtliga flaskor är numrerade.
Färg: Kastanjebrun
Doft: Fruktig, kokta plommon och plommonsylt. Korinter- och sultanrussintoner med ett starkt
Olorosodrag. Toffee och lönnsirap, lakrits, grillat apelsinskal och rökt sjögräs.
Smak: Söt med kastanjehonung och mycket bivax, färskt läder och Montecristocigarrtobak,
rostade kaffebönor och mörk choklad med en hint av ektanniner.
Finish: Lång med bränt trätoner, torkad frukt och en touch av rökelse.

Bowmore 1965 52 yo
Pris: 379 000 SEK Alkoholhalt: 42% Antal: 2 st
Den 26 maj släpps 2 flaskor av en av Bowmores mest eftertraktade buteljeringar i BS.
Endast 232 flaskor har släppts globalt. Specialutgåvan presenteras i en vacker, handblåst
flaska med utsmyckningar i sterlingsilver.
Färg: Djup gyllengul färg
Doft: Elegant fruktig med inslag av sött bivax och mörk choklad
Smak: Jasmin, torkad frukt och bränd ljung
Finish: Aprikos och uppfriskande toner av vårblommor

Highland Park 50 Year Old
The latest release of Highland Park 50 Year Old, a highly sought-after single malt, is the ultimate expression of our
skill in creating award winning whisky developed over 222 years.
The 2020 edition is only the third 50 year old whisky created in the distillery’s 223 year history. Only 274 bottles
have been created and signed by Highland Park, Master Whisky Maker, Gordon Motion. This extremely limited
batch is a great opportunity for Whisky Experts and collectors to own a rare piece of Highland Park history.
Bottled at 43.8% ABV, Highland Park 50 YO has a deep autumnal russet colour.
•
•
•

Nose: Delicate aromas of ripe black cherries, sweet Muscovado sugar, peaches and rich dark chocolate are
conveyed on a whisper of new leather and soft peat smoke.
Palate: A complex and vibrant intensity of flavours follows with exotic spices, candied orange peel, toasted oak
and ripe apricots delivering a deliciously rich yet fragrant sweetness.
Finish: Dry spices and the impression of dark espresso coffee linger at the finish, enrobed in aromatic peat
smoke.

The whisky is encased in our embossed heavy-weight glass bottle featuring a design inspired by the Norse
heritage of our Orkney island home. Each bottle is signed by Master Whisky Maker, Gordon Motion. A handcrafted crystal decanter features intricately decorated metal.

Globalt har enbart 274 flaskor buteljerats och signerats av Master Blender Gordon Motion.
Endast en kommer att släppas på Systembolaget i September för 230.000 kr

Kontakta Olof Noreus på olof.noreus@pernod-ricard.com

Dante
Vi släpper vår första 10 yo genom webbsläpp den 27 maj – vår buteljering
”Dante”
(Dante efter min och bränneriets blodhund).
En tioåring lagrad hela vägen på first fill Sauternesfat, 57,8 % stark och
baserad på lätt torvrökt malt.
Superb

Mvh / Pär Caldenby
Smögen Whisky AB Hunnebostrand
_________________________________________________________________________________

Gle n Tallo ch Pe ate d W h is ky
Den 6 april lanserade Granqvist Beverage House en helt ny rökig whisky.
Gle n Tallo ch Pe ate d W h is ky är en skotsk blended whisky (noga utvalda m altwhiskys från Highland
och Lowland (30 %) lagrade på hogshead och blandad m ed utvalda grainwhiskys) till överkom ligt pris.
Den har en doft av frukt, citrus och rök. Sm aken är rökig och frisk med blom m iga toner och inslag av
kola. Destilleriet bakom Gle n Tallo ch Pe ate d W h is ky är skotska Cram m ond & Sons, som ägs av den
holländska sprit- och vinkoncernen Boom sm a.
Num mer 51277, pris 289 kronor.
För mer inform ation och beställning, se www.granqvistbev.se/ 51277
Med vänlig hälsning
Am alia D ju rbe rg
Marketing Coordinator
__________________________________________________________________________________

Whisky & Bourbon finns nu även på
Instagram! @Whiskybourbon_magazine

Sedan tidigare finns @livetsgoda_magazine där man
kunnat hämta inspiration från drycken- och matens värld.
Nu finns Whisky & Bourbon renordlat på Instagram!

Mackmyra i Paris
Vi fortsätter internationaliseringen av våra uppskattade produkter genom ett
upplevelselager i centrala Paris. Lagret är en ombyggd pråm under namnet Barge 166 och
är ett samarbete med franska Massion Ferrand. Ombord kommer det finnas plats för
1500 underbart härliga småfat, varav 500 platser är avsedda för just Mackmyra och där
våra kunder i vanlig ordning väljer bland recept och fattyper för att skapa sin egen
whisky. Pråmen ligger förtöjd på floden Seine, en halvtimmes promenad ifrån Eifeltornet.
Vad miljön och pråmens ständiga rörelsen kommer att tillföra lagringen blir extra
spännande att följa.
För att veta mer eller beställa ditt eget fat, lagrat i Paris kontakta Eric Bräck
eric@mackmyra.se
Den 9 juni är det säljstart för Moment Brukswhisky DLX, en hyllning till Mackmyras
ursprung och till Mackmyra Bruk. Detta är en limiterad utgåva och stort en ådrad
Brukswhisky.
Fruktig, välbalanserad och med mackmyratypiska äpplet, päron och lätt kola.
FATRECEPT
• Ex-Bourbon (200 L), elegant destillat. Lagrat 14 år
• Nymättade olorosofat (128 L) fyllda med 4-årig ex-Bourbonwhisky. Total ålder: 9 — 11 år.
• Svensk ek (100 L), fyllda med 4-årig ex-Bourbonwhisky. Total ålder: 9 — 11 år.
• Ex-Bourbon (100 L), fyllt med Röksvans från 2010. Lagrat 11 år.

Bästa hälsningar
Patrick Björsjö
Mackmyra Whisky
_____________________________________________________________________________________

Fälj länken nedan

Viking Line Ardbegkryssning

High Coast Distillery håller öppet hela sommaren med start den 28 maj. Det erbjuds flera guidade visningar och en
whiskyprovning dagligen. Vacker plats för husbil, husvagn, tält finns med utsikt över Ångermanälven.
På plats i besökscentrat kan man även handfylla sin egen flaska som heter Distillery Exklusive, en flaska som man
sedan hämtar ut på Systembolaget via privatimport.
Vad gör ni i midsommar
Vad sägs om sill- lunch på midsommarafton då vi har öppet kl 10-16 med visning kl 13
Nytt för i år är ett antal historiska visningar av området med dess spännande bakgrund från sågverksepoken och
betydligt längre bak i tiden än så
Vi kör också några testomgångar med båttur på älven! Köp med en wrap och njut en dram ombord medan älven
bjuder på en svårslagen vy av destilleriet.
Häng med på ca en timmes tur följande datum: 29 maj, 5 juni, 12 juni. (Max 7 passagerare vid varje tur) Slår det
väl ut kan det bli fler tillfällen.
Avgång kl 13, 15 och 17.
Bokningar till besok@highcoastwhisky.se
Peter Söderlind
Experience Manager
Henrik Persson
CEO

High Coast Distillery

En cross over för oss whisky & rom nördar
En av våra svenska kändisar när det gäller lagrad sprit i alla dessa former har
lanserat en intressant rom, vi pratar om Folke Andersson i partnerskap med Pye
Palm.
Mount Gay är en respekterad kändis från Barbados, ett av världens äldsta.
Här har Folke Andersson hämtat sitt romfat utgivet i nya serien La Part des Anges
som förstås är en omskrivning på franska av den gamla whiskyserien Part nan
Angelen, latin för ”änglarnas andel”, vilket avdunstningen från faten kallas runt om i
spritvärlden.
Här har vi en 20-årig melass-rom kokad år 2000 i en kombo av pot still och
kolonnpanna. Det luktar demarara-socker med avgaskänningar och tjock ricinolja.
Syltlök samt röd frukt rullar ut en simmig rik arom, mitt i aprikoskärnor. Attraktiv
bred bouquet i flera lager!
Smaken är förvånande rund och mild. Aprikoskräm och paranöt tar på torrare
ektoner ihop med Läkerol-mint. Samtidigt har smaken drag av kumquats(citrus), pigg
och fräsch.
Eken kommer ikapp i eftersmaken som smörig med bakade toner av vetebulle.

Folke Andersson reste till Liverpool för att testa rom-samples. 35 destillerier avverkades
under en hel dag. Tre finalister valdes ut, en mix av pot still-rom på melass och agricoleklassad rom på färsk sockerrörsjuice. Vinnaren blev detta fat som legat i 20 år på fat på
Barbados. Tunnan resulterade i 863 flaskor och släpptes på Systembolaget i november.
Några finns kvar i butiker om ni har tur!

La Part des Anges PDA 02 Mount
Nr 40828 Pris 992 kr
Magni Spirits

Texten saxad/ inspirerad från Henrik Aflodal, en mästare i att
beskriva en dryck som ett kärleksförhållande

Här kommer lite nytt från våra vänner i Danmark
Mosgaard Whisky fra Danmark er et økologisk destilleri som fokuserer på 3 bærende elementer for smagen i
deres whisky - sødme, blødhed og frugtnoter. Mosgaard er dedikeret til at levere deres egen fortolkning af
de klassiske produkter, med de 3 smagselementer i fokus. Den danske økologiske malt som bruges er ristet til
en lidt mørkere smag en typisk for whisky destillerier, det giver en markant maltsmag i alle produkter. Efter
brygning gæres der ned i længere tid end normalt for whisky destillerier, for ikke at skabe så mange “offnotes” som hvis man stresser gæren, og endeligt giver det tid til en sekundær fermentering som skaber de
frugtnoter som Mosgaard holder af.
Destillering foregår på traditionel skotsk vis med en dobbelt destillering, men kedlerne er lidt specielle designet af Mosgaard til at give en meget ren New Spirit for fremhæve de frugtnoter som er skabt under
fermenteringen. Kedlerne er håndbygget i Portugal specielt til Mosgaard og Jes Mosgaard har brugt sin lange
baggrund i audio branchen til at simulere det eksakte flow i kedlerne der giver den optimale smag i det
færdige produkt.
Fadlagring foregår i små 50 liters fade som er specielt bygget til Mosgaard i Spanien og Portugal. Den hurtige
modning på små fade giver en meget intens smag, og en lille smule ekstra sødme - samtidig med at de
frugtige noter bevares, så resultatet er meget anderledes, og Mosgaards helt egen fortolkning af en
spændende single Malt Whisky.
Mosgaard Oloroso har gennem de sidste par år været den meste vindende danske Whisky i internationale
konkurrencer, og i 2021 har Mosgaard Pedro Ximenez gjort sig bemærket ved World Whisky Awards som den
bedste danske Single Malt Whisky 2021 - så indsatsen med økologi og de specielle fremstillingsmetoder har
givet resultat - i en helt fantastisk single Malt.
Mosgaard Pedro Ximenez er først lagret på virgin French Oak, og eftermodnet på Pedro Ximenez sherry
casks. Virgin French Oak giver en krydret smag med tanniner - der balancerer sødmen og de tørrede frugter
fra PX fadene, og resultatet er en mørk og intens smagende whisky der indeholder stor kompleksitet.

Glen Scotia Festivalen går av stapeln den 7 juni
det finns massor med kul att upptäcka på: glenscotia whiskyfestval campbeltown.
Den 18 maj lanseras Glen Scotia Campbeltown Festival Edition. SB 40942 698 kr.

Loch Lomond erbjuder ett sponsorpaket till whiskyklubbar som anordnar golfklubbtävlingar.
I paketet ingår
• Goodiebags med golfbollar, keps, whiskyprover, etc
• Priser till prisbordet
• Putting matta för inomhusbruk
• Ev whiskyprovning när det passar
• Chansen att vinna biljetter till The Open 2021 eller 2022.
Det går redan nu att tävla på följande länk:
https://stellankramer.se/theopen/
• Kontakt: cecilia.martenson@stellankramer.se

THE OPEN SPECIAL EDITIONROYAL ST GEORGE’S
Bearing COLIN MONTGOMERIE’S Signature
Colin Montgomerie, OBE has won a record eightEuropean Tour Order of Merit titles,
including a streak of seven consecutively from 1993 to 1999. He has won 31 European
Tour events, the most ofany British player, placing him fourth on the all-timelist of golfers
with most European Tour victories.
Sláinte
Cecilia Mårtenson
StellanKramer

Här kommer whiskynyheter från oss På TOMP!
En del från det gångna kvartalet och en del nyheter för det kommande, kul att nämna också är
Systembolaget sålde en flaska Teeling Single Malt 33 YO nyligen till priset 34.000 kr! Måste nog ha varit den
dyraste flaskan Irländsk whiskey någonsin! Nu finns endast en flaska kvar av denna dyrgrip kvar i lager i
Sverige.

Martin Tjäder
Brand Manager
TOMP BEER WINE & SPIRITS AB

läs mer om våra varumärken på www.tomp.se

International guldregn på Køge Havn
Destilleriet Braunstein vandt i sidste uge med ikke færre end tre guldmedaljer, to
sølvmedaljer i den verdensomspændende spiritus konkurrence i San Francisco - USA.
Hvert år sender mikrodestilleriet Braunstein sine produkter til de førende internationale
konkurrencer inden for spiritus. Selv om det lille køgensiske destilleri er oppe i hård international
konkurrence med større destillerier med mange flere produkter at vise frem, så oplever Braunstein
gang på gang at blive rigeligt anerkendt for sine mikrodestillerede produkter. I sidste uge fik
Braunstein en dobbelt guldmedaljer, to guldmedaljer, to sølvmedaljer i San Francisco.
”Vi er meget stolte og rørte over, at vi får den slags international udmærkelse i en tid hvor verden er
gået i stykker pga. Covid. Faktisk er det helt vildt, og vi har svært ved at få armene ned”, siger Claus
Braunstein.
2021 San Francisco World Spirits Competition finder sted i april i downtown San Francisco, og her er
2200 forskellige gin, whiskyer, rom med mere i konkurrence med hinanden, når et stort panel af
professionelle blindsmagere smager på spiritussen. Og hele fem medaljer gik til destilleriet
Braunstein. Der var double guld til Braunstein Library collection 20:1 Single malt whisky, guld til
Braunstein Library collection 20:2 Whisky, og guld til Braunstein Danica Peated Whisky. To
sølvmedaljer fik Køges Destilleri også til Braunstein Edition 12 og Braunstein Danica Non Peated
Whisky.
Braunstein Library collection 20:1 Single malt whisky (Meget begrænset antal )
Bestil online her: https://shop.braunstein.dk/library-collection-20-1.html

Med venlig hilsen // Best regards
Michael Dines Braunstein Poulsen
Braunstein - Bryggeri & Destilleri

Här kommer en liten hälsning från Selected Malts till alla klubbar i Sverige. Precis som ni så längtar vi nu ut
till mässor och provningar och att få träffa er alla. Selected Malts har under året som gått jobbat vidare
med en mängd olika aktiviteter digitalt. Eftersom vi inte kan träffas så skickar vi därför lite information om
oss och våra verksamheter direkt till er via mail istället.

SELECTED CASKS
Vi har sedan pandemin kom in i våra liv dragit igång ett fatägarkoncept i Selected Casks. Vi huserar idag
drygt 120 fat mellan 30-55 liter i vårt lagerhus i Varberg och mer ska det bli. Selected Casks bygger på ett
samarbete mellan Selected Malts och Agitator whiskymakare med vilka vi har ett exklusivt samarbete där vi
kan erbjuda privata fat till klubbar, privatpersoner och företag. Alla våra fat fylls med både förlagrad sprit
och New make på Agitator Destilleri för att sedan resa ner till Varberg och mogna i vårt fina fatlager.
FATERBJUDANDE TILL ALLA KLUBBAR
För alla klubbar runt om i Sverige, ger vi 1000 kronors avdrag på på de fat som finns tillgängliga. Detta gäller
såklart för alla era medlemmar i alla klubbar. Tveka inte att kontakta oss om ni finner detta intressant
och läs gärna mer om Selected Casks på vår hemsida: www.selectedcasks.se/bli-fatagare bifogat finns även
en lista på alla de fat som finns tillgängliga just nu. Läs även mer i vår fatbroschyr som ni
hittar här: https://www.selectedmalts.se/bli-fatgare-broschyr

PROVNINGAR OCH EVENT
Just nu kan vi ju inte träffas ute på mässor och fysiska provningar men vi hoppas på lättnader efter
sommaren och fram i höst. Vi erbjuder såklart er alla att komma till oss i Varberg och vårt fina lagerhus.
Våra dörrar är alltid öppna för er. Boka en tid och kom å kika på faten, låt oss sätta upp en provningen
tillsammans med er klubb hos oss. Kontakta oss om ni skulle vilja diskutera möjligheter och glöm inte att vi
kommer gärna också till er för att hålla provningar eller sätta upp olika event.
P.S. Missa inte Whiskysnack med Whiskykalendern den 8: juni kl 19.00. Det blir en sändning direkt från vårt
lagerhus i Selected Malts regi. Vi kommer att prova en del Selected Casks tillsammans med Magnus
Fagerström. Klaus Bitschnau dirigerar som vanligt och det är fritt för vem som helst att delta under
kvällen.
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om oss och vårt utbud: www.selectedmalts.se

Varma Hälsningar
Patrik Barkevall: patrik@selectedmalts.se 0707-280134
Mikael Vesterberg: mikael@selectedmalts.se 0766-441969

Årets publika utgåva får namnet Sangelstain. Sangelstain är en klangsten som finns i Lärbro socken.
Sangelstain består av 16 olika fat, en blandning av:
first-fill bourbon, färsk amerikansk ek, sherry fat samt ungerska ekfat

Detaljerad fatinformation kommer på http://isleoflime.com/se/product/Sangelstain
Sangelstain kommer precis som tidigare utgåvor att kunna köpas på Gotlands tre systembolag samt via
Systembolagets beställningssortiment från och med den 2 juni kl 10:00
Alkoholhalten är 46,3% och priset är 493 kronor per flaska.
Artikelnummer: 3609702
Länk till Systembolagets beställningssida:
Isle of Lime Sangelstain på Systembolaget (från och med 2 Juni kl 10:00)

Bildtävling
Det är dags för en ny runda i vår återkommande bildtävling.
Första rätta svaret plockar hem det och vinnaren får 6 st. fina whiskyglas hemskickade.
Tävla genom att maila ditt förslag till olof.noreus@pernod-ricard.com
Ledtråd: Trippel

Lycka till!
Olof Noreus
Whisky Brand Ambassador
Pernod Ricard Sweden.

Till klubbens jubileum eller annat festligt tillfälle

En god malt kräver god musik
Dreams of Drams

Pins
Beställ era pins till klubben via klubbens representant.
Kostar 25 kr/styck
kontakta ordf@svenskawhisky.se
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