Produktblad:

Hvenus

Rye Whisky, 45,6 %vol (91,2 US proof & 79,8 UK proof)
Spirit of Hven Distillery, Sverige
Fakta: Begränsade batcher om 42 fat, individuellt numrerade flaskor vaxade för hand.
Hvenus är en unik rågwhisky komponerad av Master Distiller Henric Molin på
destilleriet Spirit of Hven. Elegant och sammetslen men ändå kraftfull och smakrik.
Varje batch består av 42 fat sammangifta, syresatta och försiktigt filtrerade innan
buteljering vid 45,6 %vol. Ingen kolfiltrering, färgämnen eller sockertillsatser, bara
välgjord whisky lagrad på den bästa amerikanska ek (Quercus Alba) vi kunnat hitta.
Slutgiltigt sädesrecept efter sammanblandning av de fyrtiotvå faten med fyra olika
recept är; 78,6% råg, 11,9% vete, 4,8% majs och 4,8% korn. Faten har fått mogna
mellan tre och sex år, delvis i lagerhus med kontrollerade klimatförhållande. Allt för
att skapa en whisky med denna unika rondör och bouquet.
Etymologiskt har Hvenus fått sitt namn från ön där den är född
(Hven) kombinerat med den andra planeten i vårt solsystem
(Venus). Det är även en hyllning till den amerikanska ek (Us)
från Cuba, Missouri som givit sin själ till denna whisky.
Det är kanske en märklig kausalitet att planetsymbolen för
Venus är den samma som alkemiska symbolen för koppar (Cu).
Båda har stort inflytande på denna whisky. Venus, genom att whiskyn skapats på ön
där astronomen Tycho Brahe gjorde ingående observationer av vårt planetsystem
1576 - 1597. Något som fortfarande påverkar vardagslivet på den lilla ön mellan
Danmark och Sverige. Koppar är vad som formar den jästa sädes-mäsken till den
fantastiska sprit som efter mognad på ekfat, blir det flytande guld vi älskar så mycket.
Venus är även kärlekens, skönhetens, begärets och välståndets gudinna i romersk
mytologi. Det är lätt att förstå hur symbolen för det kvinnliga könet framkom ur
detta. Elegans, mjukhet, skönhet, styrka, karaktär, värme och balans är bara några ord
vi sammankopplar med kvinnlighet. Det är även ord vi vill koppla med denna whisky.
Doft och Smak
Outspädd: Första doften är mörk choklad med djupa toner av hårt kolad amerikansk
lufttorkad ek, den följs upp med dofter av krämig mandel-morotskaka. Distinkt
finstämd pepprighet. Långsamt framträder lätta toner av mint från rågen. Whiskyn är
välbalanserad med runda, mjuka dofter av vanilj och kokos från vete och majs. Allt
hålls tillsammans av elegant örtig och lätt gräsig doft från det mältade kornet.
Smaken är stark men inte överväldigande. Balansen landar mitt fram på tungan och
framhäver den krämiga söt-peppriga rågkaraktären. Eleganta bittra tanniner spelar väl
med reserverad syra och perfekt balanserad alkoholstyrka. Lång eftersmak med
lekfulla estrar och en oljig rondör. Underbar munkänsla.
Utspädd: Med vatten 1:7 (≈40%) tonas den starka alkoholen ner något och framhäver
istället den delikata örtiga tonen från säden. Choklad, rostat kaffe och vanilj går in i full
blom och visar en underbar palett av lavendel, tulpan och nypon. I bakgrunden finns
noter av curry, lakrits och barbecue. Rostade valnötter och varm bastu lockar.
Smaken är rund, samtidigt livfull och spännande. Stor kropp med härlig balans mellan
tanniner och sötma. En whisky så god att du kommer önska att den varar för alltid.
Order information: alla flaskor är individuellt numrerade och vaxade för hand.

Backafallsbyn AB
SE-260 13 S:t Ibb
VAT: 556247-470901

Volym

Order ID

50ml
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500ml
750ml

HVEN941
HVEN933
HVEN934
HVEN935

Styrka
%vol
45,6
45,6
45,6
45,6

EAN flaska
7350044859410
7350044859335
7350044859342
7350044859359
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/ låda
48
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6
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