Produktinformation:

MerCurious

Corn Whisky, 45,6 %vol (91,2 US proof & 79,8 UK proof)
Spirit of Hven Distillery, Sverige
Fakta: Begränsade utgåvor om 14 fat, individuellt numrerade flaskor vaxade för hand.
MerCurious är något synnerligen speciellt. En majswhisky komponerad av Henric
Molin Master Distiller hos Spirit of Hven. Här känner vi toner av svensk majs möta
amerikansk whiskytradition och lockande dofter av lufttorkad ek.
Det är ett av de mest delikata whiskyrecepten som skapats och
balanserats på Hven. Varje batch består av 14 fat varav alla
spelar en unik ton i detta mästerstycke; samtliga är av lufttorkad
amerikansk jungfruek. MerCurious är mjuk och lockande i doft
och smak samtidigt som den är utmanande och karaktärsrik.
Receptet är 88% majs, 5% vete, 3,5% maltkorn, 3,5% råg.
Lagringen sker mellan 3 och 8 år beroende på fatrecept.
Etymologiskt har MerCurious hämtat sitt namn från planeten Merkurius, den innersta
och minsta planeten i vårt solsystem. som nyfiket tittar på oss med solen i ryggen. Lika
nyfiket växer majsen runt destilleriet och vill komma in och bli whisky.
Som en av fyra stenplaneter i vårt solsystem har den många likheter med jorden men
även skillnader. Likaledes har denna whisky sina likheter med traditionell majswhisky
och bourbon men visar även integritet och egen karaktär.
För Spirit of Hven fantaster är det inte förvånande att finna mer som binder ihop
namn med recept och design. Astronomiska symbolen för planeten Merkurius är
guden Merkurius bevingade hjälm och stav. I alkemin motsvarar symbolen kvicksilver.
Enligt historien var Merkurius den klokaste av Olympens gudar. Han styrde över lycka
och välgång men även handel. Hans favoritsyssla var att styra majshandeln. I grekisk
mytologi motsvaras han av Hermes och i nordisk av Oden. Deras veckodag är onsdag.
Detta är en whisky som är kompakt i karaktär och sensoriska egenskaper alltjämt ger
den en varm och hjärtlig känsla av samhörighet mellan råvara och produktionsplats.
Specifik produktinfo uppköpare:
Produktionsområde: Sverige, Skåne, Hven
Typ av råvaror: Majs (88%), Vete (5%), Maltkorn (3,5%), Råg (3,5%)
Produktionsteknik: MerCurious är en fatblandning av whisky gjort på tre recept.
Basreceptet är 99% majs destillerat i kollonpanna till en alkoholhalt av 70%vol. Det
andra receptet är lika delar råg och maltkorn destillerat både i traditionell enkelpanna
och kollonpanna. Det tredje receptet med vete destilleras i kontinuerlig Coffey still.
Fatlagring: MerCurious lagras uteslutande på hårt kolade ekfat av amerikansk
lufttorkad Quercus Alba och Muehlenbergii, i varierad längd mellan 3 och 8 år.
Historik: Spirit of Hven Distillery startade produktionen av Svensk Whisky 2008. Idag
produceras förutom Whisky även Vodka, Gin och Aquavit. Lejonparten av
produktionen är ekologiskt certifierad, största delen av produktionen på export
Kuriosa: Spirit of Hven finns idag representerade i drygt 40 länder. Alla flaskor vaxas
för hand hos Spirit of Hven och därför är även varje flaska unik. MerCurious har fått
namn efter den innersta planeten i vårt solsystem vars egenskaper beskrevs av
astronomen Tycho Brahes som hade sitt observatorium på Hven på 1500 talet.
Order information: alla flaskor är individuellt numrerade och vaxade för hand.
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