Produktblad: EAN 7350044859496, 500ml

Charlies Wagon

Svensk Singelmalt Whisky
Destillerad, lagrad och buteljerad av Spirit of Hven, Sverige
Fakta: Begränsad upplaga, endast 3012 flaskor (2892x500ml & 120x100ml).
Charlies Wagon är en äkta samlarwhisky, en begränsad upplaga med ett hjärta från alla
tidigare stjärnor i Sevens Stars serien samt Urania, Sankt Ibb och Sankt Claus.
Denna whisky är allt vi gjort genom åren sammanbundet till något nytt och härligt.
Charlies Wagon är all kunskap, erfarenhet och
smakrikedom som skapats på Spirit of Hven under de
första tio magiska åren. Denna whisky innehåller delar
från all singelmalt whisky som buteljerats så här långt.
Dessutom innehåller den en matsked whisky från det
allra första fatet som fylldes på destilleriet. Det fat som
Charlie själv med rejäl kraft och emfas förseglade vid
invigningen den 7:e maj 2008.
Varje gång det blandas en ny Whisky på Spirit of Hven
så görs en uppskattning av hur många liter som behövs
för just den upplagan. För att vara på den säkra sidan så
blandas det alltid ihop lite mer än vad som behövs. När
buteljeringen är klar så blir det en liten mängd kvar.
Denna whisky läggs tillbaka på fat med det som blivit
över från tidigare utgåvor. Dessa delar får gifta sig och skapa nya spännande och
väldoftande, aromatiska föreningar. Charlies Wagon är just denna whisky. En vagn
som man inte vill trilla av, en vagn där alla får följa med.
Denna whisky binder etymologiskt samman allt som Spirit of Hven står för.
Doft, smak och hållbarhet, framfört med en uppriktig stolthet för råvaran och
ursprunget. Allt kopplat till en glädje för vetenskap och astronomi. En njutning i nuet.
Charlies Wagon anspelar självklart på Karlavagnen, som ju kan översättas
just till Charlies Wagon. Det refererar även till destilleriets unga ägare
som fyllde första fatet, och som nu efterhand får en tydligare roll inom
Spirit of Hven. Det är även en fin tribut till Sverige och Svensk Whisky.
Inte helt otippat har svenska riksvapnet just Odens vagn på sin centersköld.
I astronomin heter asterismen Ursa Major. Om man drar en linje från stjärnan Merak
genom Dubhe och ungefär fem gånger mellanliggande avstånd, så kommer man till
Nordstjärnan (Polstjärnan) som är den sista stjärnan i Ursa Minor (Lilla björn).
Charlies Wagon är det mest komplexa whisky som hittills släppts från Spirit of Hven.
Den har en lätt rökighet inlindat i dova vaniljtoner, kryddat med eleganta sherrytoner.
Den är buteljerad vid 47,1%vol, utan tillsatser eller färgämne, ingen kylfiltrering eller
kolfiltrering. Varje flaska är individuellt numrerad och vaxad för hand.
Doft och Smak
Outspädd: Första doften som lockar näsan är en lätt ton av fuktigt trä inlindat i en söt
arom av russin. Bakom första aromen kommer en försiktig doft av lakrits och mörk
choklad. Mjuka lockande doftnyanser av grillad banan och en svag rökighet.
Det finns tydliga influenser av både amerikansk och fransk ek samt vinösa toner.
Smaken vid full styrka (47,1%vol) är kraftig och intensiv men inte påträngande. Den
döljer en del av sötman och gör syran mer påtaglig. Den är fräsch och spännande med
lång eftersmak. Balansen på tungan landar mer åt sidorna vilket framhäver styrkan.
Utspädd: med lite vatten, blir whiskyn mer lättillgänglig och släpper fram en härlig
arom av nygräddat surdegsbröd och grillad sparris, sedan följer noter av mogen frukt,
fuktig jordkällare och antydan av curry. Finalen blommar ut i vanilj och gräddkola
kryddat med en lätt sherryton och garvat läder. Röken är modest men tydlig.
Smaken är först nästan pärlande med en tydlig syrlighet från ekfat för att sedan gå över
i en sammetslen, unik balans mellan sötma och beska. Smakbalansen landar i sin
helhet mitt på tungan med en relativt lång, lätt oljig eftersmak.
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