Produktinformation:

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.
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.
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 härlig
tribut till Sverige och Svensk Whisky.
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.
Specifik produktinfo uppköpare:
Produktionsområde: Sverige, Skåne, Hven
Typ av råvaror: Maltkorn (100%), jäst och vatten
Produktionsteknik: Traditionell semi-lauter mäskning, långa jästider och
dubbeldestillering i enkelpannor av koppar.
Fatlagring: Charlies wagon mognar på ekfat med europeiskt, amerikanskt och asiatiskt
ursprung i minst åtta år. Lagring sker i lagerhus med kontrollerat klimat.
Buteljering: ej färgämnen, kylfiltrering eller kolfiltrering. Buteljering sker ”in-house”.
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. Charlies Wagon har
fått namn efter destilleriets ägare; Charlie Molin, som även fyllde och förseglade det
första fatet vid invigningen 2008, då blott 4 år gammal.
Order information: alla flaskor är individuellt numrerade och vaxade för hand.
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