Daracha Siorsan
Velkommen til Daracha Siorsan, nyhetsbrevet fra Daracha AS. Siorsan betyr ”gode nyheter” på
Gaelisk, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler. Daracha Siorsan sendes pr. epost til alle som
ønsker det. Kontakt rolff@daracha.no for å komme på eller av mailinglisten.

Flere nye tapninger kommer i løpet av senvinteren/våren
Mer Adelphi!
Vi introduserer tre nye Adelphi tapninger på Vinmonopolets bestillingsutvalg i mai 2011. To av disse
er nye fat av samme type som vi tok inn ved årsskiftet (Ardmore og Breath of Islay), mens den tredje
(Macallan 1993) representerer et nytt destilleri i forhold til de vi har tatt inn tidligere. Alle disse tre
tapningene kommer til Norge i løpet av mars, og blir tilgjengelig for HoReCa markedet umiddelbart.
Betegnelse
Adelphi Selection
Ardmore 2003

Tilleggsinfo
8yr old Speyside (røyket)
58.2%, 224 flasker fra ett fat

Adelphi’s Breath
of Islay
Adelphi Selection
Macallan 1993

11yr old Islay 55.7%, 306
flasker fra ett fat
17yr old Speyside 53.7%, 279
flasker fra ett fat

Smaksnotat
"Potetsekker av jute, damplokomotiv, lakris,
anisfrø. Veldig kremet med kullrøyk og røkt
skinke."
"Røyket ost med skiver av skinke, søte
sitrusfrukter, urte tannpasta, mye kullrøyk"
"Mørk rav, brent sukker og lønnesirup,
karamelliserte tørkede bananer, kanel,
glaserte svinekoteletter."

BenRiach og mer til!
Vi introduserer også to nye BenRiach tapninger på Vinmonopolets bestillingsutvalg i mai 2011. Dette
er “dobbeltlagrete” varianter, en trippeldestillert whisky som har vært innom Oloroso sherryfat og en
røyket whisky som har vært dobbeltlagret på portvinsfat. Begge er spennende varianter som
“kjennere” sikkert vil sette pris på å prøve. I tillegg får vi inn en 12 år gammel Macallan fra Alchemist.
Alle disse tre tapningene kommer til Norge i løpet av mars, og blir tilgjengelig for HoReCa markedet
umiddelbart, selv om de ikke kan kjøpes av publikum på Polet før 7. mai.
Betegnelse
Benriach Horizons
12 YO Triple
Distilled Oloroso

Tilleggsinfo
12yr old Speyside
50%, dobbeltlagret
på sherryfat

Benriach Solstice
15yr old Speyside
15 YO Peated Port 50%, dobbeltlagret
på portvinsfat
Alchemist 12 YO
Macallan

12yr old
Speyside 46%

Smaksnotat
"Ristede mandler og paranøtter. Varme rundstykker med
krem. Søt lynghonning. Smaken er kraftig og frisk, med
peanøtter, paranøtter og hasselnøtter. Søt pisket krem,
eik og honning gir den balanse."
"Røyk fra ved med masser av søt torv, hjemmelaget
bringebærsyltetøy og krydderkake. Smaken gir enda mer
torv og røyk som smelter sammen med myke rød frukter
og høstens kryddere – kløver og kanel. Smaksrik."
"Lys gylden, fruktig, moden, saftige appelsiner, med
undertone av malt. Smaken er tørr og middels fyldig,
med krydret (ingefær) preg og en varm, silkemyk og
kremet ettersmak.”
Nyhetsbrev
Mars 2011
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NB: Begrenset kvantum!
Alle de nye produktene er det begrenset tilgang på. Ønsker du å sikre din bar én eller flere bestemte
flasker, send en epost med bestillingsinfo til bestilling@daracha.no, så videresender vi den til vår
distributør Vinhuset samtidig med at varene registreres. Send med ditt kundenummer hos Vinhuset,
eller nødvendig informasjon for fakturering dersom du ikke er kunde der.

Utgåtte whiskyer
Siden Daracha importerer en rekke enkeltfatstapninger og andre whiskyer som kun er tilgjengelig i
begrensete kvanta, vil noen gå ut av sortimentet over tid. De siste månedene har vi levert siste
tilgjengelig flaske av bl.a. Adelphi Selection Bunnahabhain 1968 41 YO og NMWL nr 2 Glen Garioch.
Vi har fått inn en ny, fantastisk god Bunnahabhain fra Adelphi (se omtale over), og Norsk MaltWhisky
Lag jobber med å finne frem til sitt 3. fat. Medlemmer av NMWL kan finne mer informasjon om hva
som skjer i denne forbindelse på www.nmwl.no/forum2 under “Bare for medlemmer”.

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, så garanterer jeg at jeg vil besvare den.

For Daracha AS
Rolf Frydenberg, markedsansvarlig
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