Produkt blad

Seven Stars No.1 Dubhe
Organic Single Malt Whisky, released March-2013
Produced and bottled by: Spirit of Hven, Sweden

ORGANIC & ETHICAL TRADE
CERTIFIED BY SE-EKO-01

Fakta: Total buteljering 10.250 flaskor, begränsad upplaga
Denna stjärna till whisky är ett unikum av dofter och smaker. Skapad av det lilla
familjeägda destilleriet på ön Hven, mitt i Öresund, mellan Danmark och Sverige.
Den är den första i en serie av singel malt whisky som kommer släppas från destilleriet
i begränsade upplagor, alla under flaggan ”Seven Stars”. Som inspiration har vi än en
gång skådat mot himlen, vi skådade mot norra stjärnhimlen och såg asterismen
Karlavagnen som är de sju ljusstarkaste stjärnorna i Stora Björn. Denna första whisky
fick sitt namn efter den näst ljusstarkaste stjärnan av de sju, Dubhe.
Dubhe är en trippelstjärna vilket faller väl ihop med treenigheten som är basen i
destilleriets filosofi. Den är en medeltung stjärna i kategorin ”Röd jätte”, på väg mot att
bli en vit dvärg. Den har fått sitt namn från arabiskans ”dubb” som betyder björn,
hämtat ur frasen ”zahr ad-dubb al-akbar” som betyder ”den större björnens rygg”.
Whiskyn är mjuk och rund med en ungdomlig fräschör. Den har en svag men
markerad rökighet som i kombination med lakrits och lädertoner ger en fyllig
munkänsla. Mognad sker på en blandning av amerikansk, fransk och spansk ek där
den amerikanska ger kola- och vanilj karaktär, den franska bidrar med lakrits och
pepprighet och de båda balanseras upp av örtighet och torkad frukt från spansk ek.
Spirit of Hven är ett av få destillerier som har möjlighet att göra hela förädlingen från
fält och sädeskorn till destillering, lagring och buteljering på plats. Destilleriet sätter en
stolthet i att veta och styra vad som händer i varje steg i processen från mäskning av det
mältade kornet till jäsning, destillering och fatmognad innan den färdiga whiskyn
hamnar på flaska. Det är tydligt att whiskyn är en härlig synergi av empirisk kunskap
med fingertoppskänsla och gedigen kunskap i de tekniska detaljerna.
Påverkan under förädlingen från säd till färdig flaska har framför allt följande:
 Ett noga utvalt korn som mältats och torkats med rätt doftämnen i luften.
 En mäskning som ger extraktion av rätt kolföreningar och smakämnen.
 Lång jästid med specialdesignade jäststrängar under kontrollerad temperatur.
 Långsam destillering i små kopparpannor som ger stor kopparkontakt
 Ett försiktigt och noggrant förfarande vid tagande av ”hjärtat” vid destillering.
 Mognad på ekfat gjorda av lufttorkad ek från speciellt utvalda träd som växt i
rätt förhållande på mark som innehåller fördelaktiga mineraler.
 Försiktig och noga blandning av olika fat för att få en balanserad karaktär som
har både kropp, doft och smak där alla delarna samverkar.
Denna whisky är buteljerad för hand på Hven vid 45 vol%, utan någon kol- eller
kylfiltrering, inga färgämnen eller andra tillsatser. Helt naturligt så som det skall vara.
Varje flaska är individuellt numrerad och kontrollerad innan den vaxas för hand.
Doft & smak
Outspädd, utan vatten är doften markerat örtig med klara toner av nypon, lakrits och
nyskördad halm. Bakom de diskreta dofterna av orangeri visar sig en tydlig om än
distinkt rökighet med inslag av tjära och läder. Smaken är fylld av mogen frukt med en
klar pepprighet, rökigheten matchas perfekt av den fylliga vaniljen. Tyngdpunkten
ligger mitt på tungan och den har en fin balans mellan syra och oljighet.
Utspädd, med vatten ungefär 1:5 vågar de diskreta tonerna från jäsning och fatlagring
sig fram. Första intrycken är rostat kaffe, mörk choklad, läder och mandelbiskvier.
Efter en liten stund kommer dofter av gammeldags jordkällare fram, mogna äpplen,
mättat åldrat trä och svaga fenoler, sedan doft av sötvin och vanilj som skapats under
fatlagringen. Smaken är söt med viss syrlighet. Eftersmaken blir något kortare med
vatten men i gengäld kommer det fram dofter från en blommande sommaräng, med
en svag ton av läder i horisonten. Munkänslan är varm och mjuk utan kantiga noter.
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