Daracha Siorsan
Velkommen til den første utgaven av nyhetsbrevet fra Daracha AS. Vi har kalt det Siorsan fordi dette
betyr ”gode nyheter” på Gaelisk. Daracha Siorsan vil komme ut ca. hver annen måned, og sendes pr.
epost til alle som ønsker det. Kontakt rolff@daracha.no for å komme på eller av mailinglisten.

Ny BenRiach i Norge
BenRiach Heart of Speyside er nå tilgjengelig i Norge. Dette er den mestselgende BenRiach
tapningen på verdensmarkedet,, og også den rimeligste. Fargen er rav/gull. Lukten er av frisk
f
lyng,
frukt, honning, nøtter, eik. Smak
maken er en frisk og livlig blanding
landing av frukt, honning, lyng og litt krydder,
kr
med noe eik i bakgrunnen.

BenRiach er på lager!
Har du smakt BenRiach – en verden
verd av whisky fra ett destilleri? Vinmonopolets
ets bestillingsutvalg
rommer fem BenRiach varianter,, i tillegg til Heart of Speyside som er omtalt foran. Alle disse sørger vi
for at alltid er på lager i Norge. Her er notater fra en smaking for et par år siden, men whiskyen er
fortsatt den samme!
Versjon

12 YO

16 YO

20 YO

Curiositas (10 YO
peated)

Authenticus (21
YO peated)

Nese

Smak

Ettersmak

Honning-søt, lett,
vanilje, ikke malt eller
peat, frukt men ikke
sitrus, flatere smak
Litt vanilje, frukt (ikke med vann, kjenner
Kort ettersmak,
bitter) – grønne epler. ikke spriten
særlig med vann!
Litt eik, mindre søt,
mer “fyldig”lukt,
“fyldig”lukt
modent eple rett fra
Lengre ettersmak
treet, blomster; mest Mye fyldigere smak, enn 12 år, varmer;
nese uten vann, litt
karamell-søt, rundere lengere ettersmak
røyk.
kropp.
med vann
Eik, whiskykjeller,
Peppermynte, litt for
krydder, tørket frukt, tørr, mer sprit, søtere Lang ettersmak –
nøtter
med vann
drikkes sakte!
Stikker, røyk, malt,
overmoden eple, med Medium lang, meget
Røyk, malt,
vann: Mer røyk,
røykpreget
jernbanesviller, litt
mindre peat, sødme ettersmak.
blomster, litt vanilje.
vanilje
(vanilje)
Kortest med vann
Kompleks og
behagelig nese, noe Rund og kraftig, røyk,
sherry, eik, malt,
modne epler, nøtter; Lang, varmende
røyk, tørt høy.
med vann blomster,
ettersmak
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Kommentar

Meget lett, søt
whisky; farlig!

“En meget behagelig
whisky”
God, kompleks
whisky – til å kose
seg med.
“Enkel” røykwhisky
(skogbrann – ikke bål
ved sjøen). Best uten
vann.

Kompleks, meget god
med og utent vann.

www.daracha.no

Flere Adelphi varianter kommer!
Daracha AS har hatt suksess med å ta inn enkeltfattapninger fra Adelphi, en av de ledende uavhengig
tapperne i Skottland. En del av de vi har tatt inn er utsolgt, og vi tar nå inn nye som vil bli tilgjengelig
med november ”slippet” til Vinmonopolet. Hvilke dette er, vil vi informere om i neste
n
utgave av
Daracha Siorsan.
Følgende tapninger som er tatt inn tidligere er det noen flasker igjen av på lager i Norge:
•
•
•

Balblair 1990 (19 yo)
Bunnahabhain 1997 (9 YO)
Benrinnes 1984 (21 YO)

Spesialtapning for NMWL
Norsk MaltWhisky Lag (NMWL) har hittil valgt ut ett spesielt fat til tapning for sine medlemmer to
ganger. Av NMWL nr. 2, som er en Glen Garioch 1990 (18 YO) er det fortsatt igjen noen flasker,
flasker som
er tilgjengelig også for de som ikke er medlem av NMWL.

Fortsatt Imperial på lager
Daracha har fortsatt noen flasker igjen av Creative Whiskys Imperial 1994 (11 YO). Imperial er ikke av
de vanligste whiskyene i butikkene, da den primært har vært brukt i blends. Dessuten har destilleriet
vært stengt siden 1985, med unntak av årene 1989-1998.
1989 1998. Destilleriet er fortsatt stengt.
Om denne tapningen skriver NMWL medlemmer at fargen er lys gylden. Aromaen gir en søtlig
s
varmende nesefølelse. Noe torv i starten, så karamell, honning, eik og frukt (rosiner,
rosiner, plommer).
plommer
Imperial gir enprikkende
rikkende munnfølelse, smaken er noe treaktig, eple etter hvert, karamell, krydder, litt
røyk. Sniker seg inn i munnhulen og åpner seg i en eksplosjon av malt etter litt tid. Ettersmakwen er
”lang og lukseriøs”.

Spørsmål og kommentarer til Daracha
Har du spørsmål, kommentarer eller synspunkter på Daracha eller våre produkter vil vi gjerne høre
fra deg. Send en epost til rolff@daracha.no,
rolff@daracha.no, så garanterer jeg at jeg vil besvare den.

For Daracha AS
Rolf Frydenberg,, markedsansvarlig
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