Produktblad: EAN 7350044859540, 500ml

Seven Stars No. 7 Alkaid

Ekologisk Singelmalt Whisky
Destillerad, lagrad och buteljerad av Spirit of Hven, Sverige

ORGANIC & ETHICAL TRADE
CERTIFIED BY SE-EKO-01

Fakta: Begränsad upplaga, endast 3500 buteljer (3200x500ml & 300x100ml).
Alkaid är nummer 7 och den sista i Spirit of Hvens “Seven Stars” serie.
Den binder ihop kvintessensen från de tidigare utgåvorna genom att innehålla delar av
det som varit unikt i varje stjärna. Det finns toner av amerikansk och europeisk ek,
aromer av eleganta viner såsom Margaux och Sherry samt en mjuk antydan av rök.
Den är välbalanserad och den mest fullmogna whiskyn i
serien. Den har en mjuk rökighet som vägs upp av lång
lagring på lufttorkad ek med hård rostning och kolning.
Denna whisky har, som sina föregångare, fått namn efter en
stjärna i Ursa Major. Den sjunde och mest ostliga
ljuspunkten i asterismen är Alkaid, även kallad Benetnash.
Etymologiskt kommer namnet från arabiskans اﻟﻘﺎﯾد اﻟﻘﺎﺋد
[Elkeid, Banat Na’ash al Kubra] vilket översatt betyder
”ledaren för de sörjande gråterskorna”. Det hänvisar till
Mizar och Alioth som hjälper i Alkaid med sorgen.
Sju har alltid varit ett heligt tal. Antikens filosofer kallade
de klassiska himlakropparna (de man kan se från jorden
utan teleskop) för de sju stjärnorna. Dessa gav även namn till veckodagarna. I
Uppenbarelseboken symboliserar stjärnorna de sju kyrkorna, anledningen till att vi
fortfarande har sjuarmade ljusstakar.
Det finns tre stjärnkonstellationer som vi generellt benämner ”sjustjärnorna”. Den
första är de sju ljusstarkaste stjärnorna i Ursa Major (Stora Björn). Om man drar en
tänkt 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). Den tredje är Plejaderna.
Receptet för Alkaid är det mest komplexa och kraftigaste av de ingående stjärnorna i
serien. Det är något rökigare än sina föregångare vilket balanseras av en betydligt
längre lagringstid på lufttorkad ek. Av de nio faten som ingår i blandningen så är
receptet 12,35% lagermalt, 9,5% chokladmalt/ale malt och 78.1% torvrökt malt.
Fatbalansen är: Ett fat av Petraea ek från Allier som tidigare innehållit chateau
Margaux; ett fat av Faginea ek från Portugal som tidigare mognat Olorosso sherry; fem
fat av Muehlenbergii ek från Missouri som tidigare använts för lagring av Hven Vodka;
och två fat av Robur ek från Bourgogne som använts för mognad av vin från Maculan.
Alkaid är certifierat ekologisk och buteljerad vid 45 %vol, utan tillsatser eller färgämne,
ingen kol- eller kylfiltrering. Varje flaska är individuellt numrerad och vaxad för hand.
Doft och Smak
Outspädd: Första aromerna som träffar doftreceptorerna är lakrits och russin, de följs
av rika dofter av mörk choklad och kaffe. Whiskyn har en lätt vinös ton av framför allt
Cabernet sauvignon. Trots en relativt hög procent är doften inte påträngande, snarare
insmickrande och lätt parfymerad. Den har lätta toner av rök, mandel och viol. De
maltiga dofterna är tydliga och byggs väl upp av en fräsch arom av mogna äpplen.
Smaken är elegant och mjuk även vid 45 %vol. Alkaid har en lätt oljig ton som landar
mitt på tungan. Syran och tanninerna är väl balanserade och whiskyn upplevs mogen.
Eken bidrar med delikata estrar och en modest stringent bitterhet följt av en härlig
sötma från träsocker och ek-laktoner. Alkaid har lång eftersmak och stor munkänsla.
Utspädd: Med vatten 1:4, blir de vinaromerna tydligare de lätt rökiga tonerna förstärks
och skuggar något de eleganta frukt- och chokladtonerna. En svag kryddighet och
dofter av curry, mynta och sherry framträder och lyfter den lätta lädertonen.
Smaken är först söt, för att sedan övergå i mustigt nästan umami-likt läskande karaktär.
Den landar mitt på tungan med relativt lång eftersmak. Elegant och välbalanserad.
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