Uisge beatha whisky club
Whiskyprovning
Nr 77 den 17 september 2015 kl 19:00

Provningen leddes av Jonatan Östblom-Smedje, Brand Ambassador, Beam Brands,
Edrington.
Han berättade bla om sin bakgrund som bartender, innan han blev
representant för bourbon.
En riktigt inspirerande provningsledare, som pratade och beskrev sina
produkter i nästan två timmar.
Provningen avslutades med en traditionell måltid.
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Om Edrington
Edrington Sweden AB är ett försäljnings- och distributionsföretag i vin- och spritbranschen, tidigare känt som
Maxxium Sweden AB.
Maxxium Sweden har ägts av The Edrington Group i Skottland sedan april 2009, då dessa tillsammans med Beam
Global Spirits & Wine ingick i ett gemensamt distributions- och försäljningssamarbete.
Den 1 april 2012 ändrade Maxxium Sweden AB namn till Edrington Sweden AB.
The Edrington Group är Skottlands ledande internationella premuimspritföretag, mest känd för The Famous
Grouse, Highland Park, The Macallan och Brugal Rom. Bland Beam Global Spirits & Wines varumärken kan
nämnas Jim Beam, Maker’s Mark, Laphroaig och Sauza Tequila.
Utöver Edringtons egna varumärken ingår även Lucas Bols, Drambuie, Piper Heidsieck Champagne med flera
i Edrington Swedens portfölj.
The Edrington Group styrs avvälgörenhetsorganisation, TheRobertson Trust. Organisationen gavförra året £
8.400.000 till olikavälgörenhetsorganisationer.

Basil Hayden's
Den självbetitlande Basil Hayden’s Bourbon har anor från redan 1796, när Master
Distiller Basil Hayden Senior skapade ett recept olikt något annat.
The eponymous Basil Hayden’s Bourbon dates back to 1796, when Master Distiller Basil
Hayden Sr. created a recipe unlike any other. Handsomely packaged in a pre-prohibition style,
Basil Hayden’s is extra aged and bottled at 40% abv. The whiskey is made with a higher
percentage of rye than other bourbons, imparting a remarkably spicy, sweet character.
Basil Hayden’s is a super-premium small-batch bourbon. Handcrafted in limited quantities, it
has a complex balance of spicy flavours and smooth mixability.
The term “small batch” means that these whiskies are made in limited quantities from special
recipes. As Booker Noe once said, “these are whiskeys the way they used to be, the way they
were meant to be.”
SMAK Kryddig, pepprig, honung, lätt-fyllig och mjukt bett, med torr, ren och kort avslut.
FÄRG Guldig bärnsten
DOFT Kryddigt, té och antydan till pepparmint.

Jim Beam
Jim Beam är världens mest sålda bourbon och exporteras över hela världen. En "straight
bourbon" whiskey måste innehålla minst 51% majs och lagras i minst 2 år på lätt rostade
amerikanska ekfat. Jim Beam lagrar sin Bourbon på fat i minst 4 år vilket kombinerat med
basen av majs ger den framgångsrika, fylliga och lena smaken.
Det skiftande klimatet i Kentucky gör att whiskeyn ”åldras” fort och den redan efter ett par år
fått en rik smak och gyllenbrun färg. Somrarna kan bli över 40 grader varma och vintrarna är
ofta stränga.
År 1795 sålde tyskfödde Jacob Beam sin första tunna bourbon och därmed lade han grunden
till det familjeföretag som år 1933 fick namnet Jim Beam. Det är nu sjunde generationen i
Beam släktet som garanterar att traditionerna förs vidare, med ett recept som varit praktiskt
taget oförändrat i över 200 år.
SMAK Blommig, fruktig smak med sötma och tydlig bourbonkaraktär
FÄRG Gyllene mahogny
DOFT Fruktig doft med sötma och fatkaraktär
SERVERAS TILL Med is eller som drinkbas

Knob Creek Rye
Knob Creek fortfarande destilleras enligt en ursprunglig familjerecept. De nio år i fat ger det en
unik smak jämfört med andra Small Batch Bourbon. Knob Creek är uppkallad efter Abraham
Lincolns födelseort i Kentucky. Thomas Lincoln Abraham Lincoln far sålde sin gård tjugo
dollar och tio fat bourbon innan familjen flyttade till Indiana. Knob Creek har en rik, träig och
söt smak, nästan fruktig. Lång, rik och glödande finish. Tillsätt några droppar vatten i Knob
Creek, öppnar den med en sötare smak och en varmare smak. De nio år på skålen ger Knob
Creek koppar, nästan orange färg och doft av rostade nötter och ek. Knob Creek serveras kan
drickas direkt, on-the-rocks, med några droppar vatten som en aperitif.
SMAK Blommig, fruktig smak med sötma och tydlig bourbonkaraktär
FÄRG Mörk, gyllengul färg.
DOFT Nyanserad, kryddig doft med karaktär av kolade ekfat, inslag av torkad frukt, vaniljfudge, apelsin,
halm och knäck.
SERVERAS TILL Med is eller som drinkbas

Maker's Mark
Maker’s Marks historia tar fart redan 1840 då familjen Samuels byggde det första destilleriet
för kommersiellt bruk. Destilleriet producerade whiskey med stor framgång fram till
förbudstiden i USA på 1920-talet. Efter förbudstiden återupptog Bill Samuels Sr produktionen
men bestämde sig för att elda upp det 170 år gamla familjereceptet och istället satsa på att
producera en modern, mjuk, men karaktärsfull bourbon gjord på majs, korn och vintervete.
Vidare bestämde man sig för att förnya form och design, och det var Bill Samuels fru, Marge
Samuels, som designade flaskan som används än idag. Marge var väldigt förtjust i cognac
och hon använde just cognacflaskor som inspiration för den nya designen. Att man doppade
toppen av flaskan i vax, berodde på att man ville försäkra kunderna om att inget annat än
originalet tappats i flaskan.
Det mesta i produktionsledet görs fortfarande manuellt enligt gamla traditioner och då varje
flaska doppas för hand så har varje flaska Maker’s Mark sitt unika utseende. Idag är den röda
vaxtoppen ett tydligt signum för produkten. Att namnet blev Maker’s Mark beror på att Marge
Samuels ansåg att tillverkaren (Maker) alltid skulle sätta sitt kvalitetsmärke (Mark) på sina
bästa exemplar. Därav just Maker’s Mark. Maker’s Mark är ett av de minsta destillerierna i
USA och det enda destilleri som klassats som ”historic landmark” (kulturminnesmärke). På
grund av sin småskalighet och höga kvalitet, har Maker’s Mark blivit ett av de absolut mest
respekterade bourbonmärkena runt om i världen.
Definitionen på en bourbon är att den skall vara gjord på minst 51% majs och vara lagrad i
nya, kolade ekfat i minst två år. Maker’s Mark använder 70% majs för att få den bästa
smaken. Dessutom använder man, förutom majs, även vintervete som ger destillatet en
mjukare karaktär, än till exempel råg som de flesta producenter använder. Maker’s Mark
massproduceras inte likt många konkurrenter vilket har gjort att efterfrågan, nationellt och
internationellt, idag är större än utbudet på whiskeyn.
SMAK Fyllig och rik med lång kvardröjande smak av kryddig vanilj, brända mandlar och kola
FÄRG Rödaktig bärnsten
DOFT Tydlig doft av ekfat, torkad frukt och vanilj samt en dragning åt toffee och cigarr

KNOB CREEK
Knob Creek är en Small Batch Bourbon vilket innebär att faten är handplockade och
produktionen är avsevärt mindre än standard. Knob Creek lagras i 9 år på nya ekfat vilket gör
att den med tiden absorberar mer av det naturliga sockret som finns i ekfatet. Sötman från
fatet i kombination med alkoholhalten gör smaken fyllig, kryddig och robust, fast med en len
och mjuk finish.
Namnet Knob Creek kommer från Abraham Lincolns barndomshem. Knob Creek produceras
av Jim Beam Brand Co., som har sitt säte i Deerfield, Illinois. Företaget grundades av Jacob
Beam redan 1795 och är därmed ett av USA:s äldsta företag.
Enligt ett kongressbeslut 1964 ställs följande krav på vad som får kallas Bourbon, "America`s
Native Spirit". Bourbon whiskey destilleras från en mäsk gjord av majs (minst 51% - oftast
mellan 65%-80%) råg och mältat korn. Vidare är den maximala alkoholstyrkan reglerad och
"Straight Bourbon" whiskey måste lagras minst 2 år på nya fast av rostad amerikansk ek.
SMAK Fyllig, söt och fruktig smak med nyanser av ek
FÄRG Koppar, bärnsten
DOFT Rostade nötter med inslag av kron och ek
SERVERAS TILL Naturell eller on the rocks

Baker's
Uppkallade efter Baker Beam, syskon barnbarn till Jim Beam, Baker’s Bourbon är 7 år
gammalt och buteljerat för hand vid 53,5% ABV. Det är försiktigt tillverkat i små partier med
hjälp av en speciell stam av sällsynt jäst som har varit i Beam familjetraditionen i över 60 år.
Den här beprövade jästen ger Baker’s en silkeslen struktur och konsekvent smak från parti till
parti. Blandningen av korn, jäst och sju lugnande år i ny Amerikanska ek tunnor kombineras
för att ge den här Bourbon en djup fyllig, rikligt smaksatt, mellan-fyllig smak med en fantastisk
arom full av frukt, vanilj och karamell övertoner.
SMAK Rostade nötter, frukt, vanilj med silkes struktur. Avslut som är söt, slät och mellan-långt.
FÄRG Varm bärnsten, läderfärgad och nötbrun.
DOFT Frukt, vanilj och karamell.

Booker´s
I 1992, inspirerad av en 200 års gammal tradition, Booker Noe, Master Distiller och barnbarn
av Jim Beam, introducerade sin egna speciella bourbon. Booker’s Bourbon är en av de enda
bourbon tillgänglig idag som buteljeras rakt från fatet, oklippt och ofiltrerat, vilket ger en
intensiv smak och doft som är helt unik. Precis som mannen som skapade den.
Booker’s levererar en komplex serie av intensiva smaker från ektannin och rökig vanilj. Tillsätt
källvatten för att finjustera smaken och avslutet till dina smakpreferenser.
SMAK Intensiv, fruktig, tanni och tobak, med ren, lång och intensiv avslut.
FÄRG Djup, rik och rökig bärnsten.
DOFT Stor ek, vanilj och rökig kol.

Jim Beam Apple
Jim Beam Apple innehåller all stolthet från Beam familjens 220-års historia, med ett
uppfriskande sätt att ta sig an familjetraditionen. Våra destillatörer har smaksatt fin Kentucky
Straight Bourbon Whiskey med smaken av krispigt saftiga äpplen. Resultatet är en lätt, fräsch
tvist på vår goda Bourbon.
Passar perfekt med med tonic och is Jim Beam Apple Splash eller iskall precis som den är!
SMAK Syrligt och fräsch, den saftiga äppelsmaken komplementerar tonerna från Bourbon smaken.

Avslutat med ljus äppelsmak med en lätt ton av ek.
FÄRG Gyllene honung
DOFT Fräsch krispigt apple med undertoner av vanilj och karamell.

Red Stag
Red Stag är en whiskeylikör med smak av svarta körsbär. Whiskybasen är Jim Beam
White som är lagrad i 4 år och världens mest sålda bourbon.
År 1795 sålde tyskfödde Jacob Beam sin första tunna bourbon och därmed lade han grunden
till det familjeföretag som år 1933 fick namnet Jim Beam. Det är nu sjunde generationen i
Beam släktet som garanterar att traditionerna förs vidare, med ett recept som varit praktiskt
taget oförändrat i över 200 år.
SMAK Majssötma och fyllig ek blandas av en antydan till svarta körsbär för mjukhet och balans. Efter ett
tag övergår det till smak av söt, äkta bourbon.
FÄRG Röd-guldig
DOFT Distinkt fruktig, utan att dölja den välbekanta och rika doften av Jim Beam Bourbon

