Produktblad

Seven Stars No.2 Merak
Ekologisk Singelmalt Whisky, lanseras Mars-2014
Producerad och buteljerad av: Spirit of Hven, Sweden

ORGANIC & ETHICAL TRADE
CERTIFIED BY SE-EKO-01

Fakta: Begränsad upplaga, endast 25 fat med i blandningen
Denna whisky är den andra 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 Merak i stjärnbilden Ursa Major (Karlavagnen).
Merak är en vit sub-jätte som har tre gånger massan och
radien av solen, och den har 68 gånger så stor intensitet.
Den ligger 79 ljusår från jorden. Namnet Merak kommer
från Arabiskans Al-Maraqq (  ) المراقsom betyder ”höften”
refererande till stjärnans plats i stjärnbilden ”Stora Björn”.
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 refererar till som ”sjustjärnorna”.
Den första är de sju ljusstarkaste stjärnorna i Ursa Major. 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.
Den tredje är Plejaderna, enligt mytologin är detta Atlas sju döttrar med nymfen
Pleione sända till himlavalvet. Etymologiskt betyder Pleo på grekiska ”att navigera”.
Sjustjärnorna spelar även stor roll i symboliken runt Odd Fellows, Frimurarna etc..
Som föregångaren Dubhe, är denna whisky Merak rund och mjuk med en ungdomlig
fräschör. Den har en distinkt men mjuk rökighet som med en kombination av lakrits
och lädertoner ger en rik munkänsla. Mognaden på ekfat har skett på Amerikansk,
Fransk och Spansk ek, den amerikanska ger toffee och vanilj, den franska ger lakrits
och pepprighet, den spanska balanserar de andra genom att bidra med örtighet och
torkad frukt. Totalt har 25 fat blandats ihop för att skapa denna mjuka singelmalt.
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 arom fylld av lakrits och läder, örtig kryddighet
och en mjuk omslingrande doft av torv. Här finns en klar doft av rök hoptvinnad med
blommande apelsinträd och rosenblad detta kombineras med en lätt saltig sjöbris.
Bakom den lätta pepprigheten finns en klar ton av vanilj och choklad. Smaken är frisk
och lite ettrig med en örtig pepprighet. Whiskyn visar mognad och härlig fatkaraktär
samtidigt som den visar på en ungdomlig fräschör kombinerad med fudge och vanilj i
avslutningen. Tanken går till mjuk Cohiba med friska citrustoner och anis. Mellanlång
eftersmak med oljig avslutning, balanserad väl på mitten av tungan.
Utspädd, med vatten, ca 1:5, går doften från saltlakrits över i söt lakrits. Dofter av
Cabernet Sauvignon som härrör sig från fatlagringen visar sig och aromer av mörk
choklad och mandel lyfter rök och torvdofterna. Apelsinblommorna parar sig med
lädertonerna och skapar en cuvée av dofter som lyfter den mjuka lockande
karaktären. Smaken är mjuk och rund med ett ungdomligt friskt bett som påminner
om fläderblommor och rök kombinerat med vaniljfudge. Eftersmaken är ihållande
med klara röktoner och antydan till tjära. Den är oljig, frisk och väldigt mjuk.
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