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Seven Stars No.4 Megrez
Ekologisk Singelmalt Whisky
Destillerad, ekfatslagrad och buteljerad av: Spirit of Hven, Sweden
Fakta: Begränsad upplaga, endast totalt 2940 flaskor singelmalt i upplagan
Denna whisky är den fjärde i serien ”Seven Stars” från Spirit of Hven. Det är en
mellanrökig singelmalt whisky, skapad från korn till flaska i det lilla familjeägda
destilleriet som ligger på ön Hven mitt emellan Danmark och Sverige.
Den har fått sitt namn efter stjärnan Megrez i stjärnbilden Ursa Major (Karlavagnen).
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Namnet Megrez kommer från arabiska al-maghriz, المغرز,
som betyder ”basen”. Detta refererar till stjärnans plats i
asterismen. Den är ett system av tre stjärnor som hålls ihop
av gravitation. Trots att Megrez är den ljussvagaste av de sju
i Karlavagnen lyser den 14 gånger starkare än vår sol och
har ungefär 1½ gång massan och storleken.
Sju har alltid varit ett heligt tal, antikens filosofer kallade de
klassiska himlakropparna (förutom jorden, de man kan se
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 5 gånger mellanliggande
avstånd, så kommer man till Nordstjärnan (Polstjärnan) som är den sista stjärnan i
Ursa Minor (Lilla björn). Den tredje är Plejaderna.
Sjustjärnorna spelar även stor roll i symboliken runt Odd Fellows, Frimurarna etc..
Basen i Megrez är 5% Chokladmalt, 40% Rökmalt och 55% Pilsnermalt. Destillatet
har mognat på 8,4% Fransk Petraea, 33,4% Fransk Robur och 58,2% Amerikansk
Muehlenbergii. Whiskyn har fått gifta sig på Spansk Quercus Robur strax under ett år.
Dessa fat på 500L har tidigare lagrat Pedro Ximénez Sherry vilket ger en svag
russinton i bakgrunden. Rökigheten är modest med en fenolhalt på 26 ppm, vilket gör
att den är tydlig men tar inte överhanden. Lite som en sommarbrasa på avstånd.
Under den första lagringstiden har Quercus Muehlenbergii från Missouri bidragit med
mjuka vaniljtoner, Q. Petraea faten har gett lakrits och pepprighet och de Q. Robur
faten har gett basala jordtoner. Slutlagringen på sherryfaten har gett både sötma och
örtighet från eken men även en charmig ton av mogna druvor från Pedro Ximénez.
Denna whisky är buteljerad på Hven vid 45 vol%, utan kol- eller kylfiltrering, inga
färgämnen eller tillsatser. Den är ekologiskt certifierad och naturlig, som det skall vara.
Varje flaska är individuellt numrerad och kontrollerad innan den vaxats för hand.
Doft och Smak
Outspädd, utan vatten har whiskyn en doft av garvat läder med en svag pepprighet i
bakrunden omgärdat av en mjuk vaniljdoft kryddat av fikon och russin. Efter att
förgrundsdofterna lagt sig vaknar en ton av mörk choklad och nyrostat kaffe. Smaken
är tydlig och väl balanserad mitt på tungan. Whiskyn har en klar sötma från den färska
eken och en härlig fyllighet med drag av Pedro Ximénez. Eftersmaken är medellång
utan bittra eftertoner, den svaga syran balanseras väl av träsötman.
Utspädd, med vatten framträder de söta chokladtonerna och russinaromerna blir
tydliga. Den svaga rökigheten släpps till ytan och gifter sig väl med en symfoni av
lakrits, maltighet och nyskalad apelsin. En komplex doft men utan att skapa förvirring.
Smaken blir rundare med lite vatten och tyngdpunkten flyttas något längre bak vilket
framhäver en nyans av bittra mandeltoner, oljigheten gör att den känns len.
Eftersmaken ligger kvar länge med vatten och visar på kvaliteten från faten.
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