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Provningen av The Balvenie leddes av Pontus
Bontegard från NIGAB.
The Balvenie ägs av femte generationen av det
familjeägda företaget William Grant & sons.
Destilleriet grundades 1886 i Dufftown.
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DoubleWood
THE BALVENIE

AGED 12 YEARS

Söt och mild smak av apelsin och citrus, kanderade mandlar och svarta vinbär.
Balvenie Doublewood 12 Years Old är en kronjuvel i alla whiskyhyllor. Ett av de bästa exemplen på
allroundwhisky och på att stor whisky inte behöver kosta stora pengar. Doublewood lagras först i tolv
år på traditionella amerikanska fat innan den läggs i ytterligare upp till ett år på klassiska europeiska
sherryfat.
Visste du detta om Balvenie:
Balvenie är ett av mycket få destillerier som fortfarande golvmältar sitt korn
Balvenie är ett av de sju klassiska destillerierna i Dufftown
Vissa buteljeringar pryds av en ros, till minne av en kärlekshistoria vid närbelägna 1400-talsslottet
Balvenie Castle
Balvenie delar lokaler med sitt systerdestilleri Kininvie
Balvenie tillverkar sina egna fat och buteljerar själv sin whisky
En whisky för den som vill prova en av Skottlands främsta standardmalter. En stabil och kvalitetssäker
singel som år efter år levererar på samma jämna höga nivå. Lämplig för den som vill uppleva en riktigt
bra whisky till en rimlig kostnad.
Balvenie Doublewood förenar det bästa från två smakvärldar. De amerikanska faten som tidigare har
innehållit bourbonwhisky gör den mild och rund i smaken, medan slutlagringen på sherryfat tillför djup
och kryddighet. En bättre allroundwhisky är svår att finna i jämförbar ålder.

DoubleWood
THE BALVENIE

AGED 17 YEARS

De extra fem åren på bourbonfat ger Balvenie 17 ett betydligt större djup. Doften är honungsstinn med
varma vinterkryddor, äppelpaj, kanel och kanderad mandel. Smaken är också vinterlik med torkad
frukt, kryddnejlika och krämiga toner av vanilj, kola och karamelliserat socker. Sherryfinishen bidrar
med mörka toner av läder och fikon och en behaglig lätt citruston i eftersmaken.
Det finns många legendarer inom whiskyindustrin, personer som har drivit, förändrat och utvecklat
branschen genom kunskap, mångårigt arbete och djupa insikter i whiskyns innersta väsen. Ingen av
dessa har haft en lika stor betydelse som familjen Grant’s malt master David Stewart.
David Stewart är mannen bakom Balvenie. Sedan 1974 har inte en enda flaska lämnat familjens
destillerier utan att David Stewart satt sin namnteckning på dem. David Stewart kom som lärling till
familjen Grant 1962 för att gå bredvid sin företrädare i hela tolv år innan han ansågs färdig för
uppdraget.
När David Stewart började hade singelmalt inte börjat exporteras. När han med ålderns rätt lämnade
sin post 2012 och lät sin lärling ta över var den skotska whiskyexporten uppe i över 50 miljarder
kronor. Under 1980-talet utvecklade David Stewart slutlagringen. Han var den förste som lagrade
blendwhisky på sherry- och ale-fat. Han kom också att leda byggnationen av två destillerier; Kininvie
och Aisla Bay. Som malt master har David Stewart, skapat, kreerat och blandat den whisky som i dag
toppar alla försäljningslistor och han har haft ansvar för vartenda ett av de miljoner fat som ligger i
familjens lagerhus. Det går inte tänka sig den moderna whiskyn utan David Stewart.
För att celebrera sina 50 år i whiskyindustrin har David Stewart tagit fram ett äldre syskon till den
populära Balvenie 12 yo Doublewood – den whisky han själv är mest stolt över. Den nya 17-åringen är
framtagen med samma metod –David Stewarts uppfinning och signum – slutlagring.
Balvenie 17 yo Doublewood är en smakrik whisky som främst ska drickas som den är, ensamt, utan
nedvattning i en lugn miljö. Det är en whisky för stilla stunder, sprängfylld med smaker som kommer

fram bakom varandra. Det är också en whisky för den som vill hedra en av de mest betydelsefulla
personerna i den skotska whiskyindustrin.

Caribbean Cask
THE BALVENIE

AGED 14 YEARS

Balvenie Caribbean Cask har en krämig, lite söt, nötaktig och fruktig doft. Den har tydliga citrusaromer
och som nästan all Balvenie en touch av honung och halm. Smaken är sammetsmjuk, söt
bourbonvanilj, klassiska toner av ek och torkat gräs innan en lång honungsmild eftersmak sakta
försvinner bort.
Det finns få destillerier som har en så hög och jämn kvalitet som Balvenie. Man brukar säga att
Balvenie aldrig har gjort en dålig buteljering. Detta trots att man lanserat fler än de flesta. Caribbean
Cask är ännu ett statement i raden, en innovation av en whiskytyp som uppfanns just vid detta hyllade
destilleri.
Att slutlagra whisky på fat som tidigare innehållet något annat är en omdiskuterad metod. Det är inte
tillåtet att addera smaker till en whisky, men när den läggs på ett nytt fat tillåts det nya fatet bidra med
mängder av smaker. I fatets väggar kan det sitta upp emot fyra liter av det tidigare innehållet.
Förfarandet kallas slutlagring och har blivit en mycket populär och framgångsrik tillverkningsmetod,
som numera används av snart sagt varje destilleri i Skottland. Mannen bakom slutlagringen är den
legendariske David Stewart. Som malt master hos familjen Grant presenterade han 1995 Balvenie
Port Finnish, och en helt ny genre hade fötts. Det dröjde inte länge förrän andra destillerier också
lanserade slutlagringar.
Balvenie var det första destilleri som 2005 lanserade en slutlagring på romfat. Resultatet blev mycket
uppskattat: Balvenies mjuka honungssötma harmonierade perfekt med den söta rommen och skapade
en whisky som uppskattades så mycket att experimentet blev permanent. Balvenie Caribbean Cask
har lagrats i drygt 13 år på amerikanska ekfat och därefter i niomånader på fat som tidigare innehållit
västindisk rom, resultatet är en mycket len, njutbar och harmonisk Balvenie.

Single Barrel Sherry Cask
THE BALVENIE

AGED 15 YEARS

Mötet mellan sherry och den skotska whiskyn var från början en mesallians, en bastard som
invaderade Skottland under 1800-talets sista hälft – ett möte som för alltid skulle förändra världens
whisky och växa till ett giftermål lika oupplösligt som guld i vatten. Nu lanserar Balvenie ett klassisk
sherrybuteljering – en singelcask-utgåva på 47,8 % som tillbringat 15 långa år på ett genuint och
mäktigt oloroso-sherryfat.
Att man började lagra whisky på sherryfat var en följd av vinlusens härjningar under 1870-talet.
Engelsmännen stod plötsligt utan vin och brandy. Räddningen kom från Jerez där lagren med sherry
var stora och vinlusen hade svårt att få fäste. Snart importerades stora mängder sherry till England,
den fraktades i ekfat som skottarna med glädje tog över och fyllde med whisky. Mötet blev en
sensation och snart var whiskyvärlden förändrad för all framtid.
I dag är klassiska sherryfat en bristvara. Efterfrågan på sherryfat är vida större än efterfrågan på
sherry. När Balvenie nu lanserar en singeltappning – alltså whisky från ett enda fat – är det därför en
och storslagen och alltmer sällsynt smakupplevelse som väntar.
Smakprofil: Olorososherryn är en söt och djupt mörk sherry som ger massor av klassiska smaker till
whiskyn; russin, dadlar, fikon, läder, choklad, mandel, hasselnötter, mörka bär och många dova toner.
När denna smaksymfoni möter den klassiskt honungssöta och milda sprit som Balvenie producerar
öppnar sig en mjuk och sammetslen sherrywhisky där fatet och whiskyn gift sig samman till ett
elegant, kryddigt och mycket smakrikt äktenskap.

PortWood
THE BALVENIE

AGED 21 YEARS

Smak av torkade aprikoser, russin, brittisk marmelad, mandel och nougat. Eftersmaken är komplex,
mycket fruktig och har en behaglig knappt skönjbar rökslinga.
Balvenie Portwood 21 Year Old har lagrats i minst 21 år på borubonfat. Därefter har den flyttats över
till fat som tidigare innehållit portvin för att få en extra djup dimension. Under slutlagringen, som kan
pågå flera månader, kontrolleras whiskyn regelbundet för att tappas av i exakt rätt ögonblick.
Slutlagringar på portvinsfat är mycket ovanliga, och i sådan anspråksfull ålder som The Balvenie
Portwood 21 är det helt unikt.
Visste du detta om Balvenie:
 Balvenie är ett av mycket få destillerier som fortfarande golvmältar sitt korn





Balvenie är ett av de sju klassiska destillerierna i Dufftown
Vissa buteljeringar pryds av en ros, till minne av en kärlekshistoria vid närbelägna 1400talsslottet Balvenie Castle
Balvenie delar lokaler med sitt systerdestilleri Kininvie
Balvenie tillverkar sina egna fat och buteljerar själv sin whisky

Balvenie Portwood 21 yo är en rik och kraftfull whisky som har blivit ett flaggskepp i whiskyvärlden.
Den brukar omnämnas som det bästa exemplet på slutlagring och har genom åren vunnit mängder
med priser och utmärkelser på världens stora dryckestävlingar.

Tun 1509
THE BALVENIE

BATCH NO. 3

Balvenie Tun 1509 har en djup doft med blommiga toner, vanilj, apelsinskal och den typiska
honungslika Balveniesötman. Smaken är silkesmjuk, med en lätt citrus, kanel, finstämd ek och
ljunghonung.
Att beskriva David Stewarts gärning från det han kom till Balvenie under 1960-talets främsta år till idag
är som att beskriva Beatles betydelse för popmusiken. Det är ingen överdrift att påstå att David
Stewart var med och uppfann marknaden för singelmalt och att han i allra högst grad varit en av
chefsingenjörerna bakom den whiskyvärld såsom vi känner den i dag.
En av de processer som David Stewart utvecklat är ”whisky marrying”, det vill säga att ett antal fat
blandas samman i en stor ekbehållare, en Tun, och att de utvalda faten får gifta sig med varandra
under en längre tids Tun-lagring. När Balvenie och David Stewart lanserade Tun 1401 häpnade
whiskyvärlden och det talades om den bästa whiskyn någonsin från Balvenie.
Tun 1509 är betydligt större än sin föregångare. Den innehåller omkring fyra gånger mer whisky än
Tun 1401, som resulterade i nio batcher. Den ökade volymen ger David Stewart utrymme att laborera
med ett mycket större smakspektrum. Till Balvenie TUN 1509, Batch No 2 har master blender David
Stewart valt ut 32 fat. 23 är av amerikansk vitek och 9 fat har innehållit sherry, varav 7 är sherry butts
och 2 sherry hogsheads. Till Sverigekommer det 144 flaskor. Whiskyn är icke åldersbestämd, men
den yngsta beståndsdelen lär vara 20 år.

