Produktblad

Seven Stars No. 6:1 Mizar
Ekologisk Singelmalt Whisky
Destillerad, lagrad och buteljerad av Spirit of Hven, Sverige

ORGANIC & ETHICAL TRADE
CERTIFIED BY SE-EKO-01

Fakta: Begränsad upplaga, endast 3670 buteljer (3370x500ml & 300x100ml).
Denna sjätte whisky i Spirit of Hvens “Seven Stars” serie är en singelmalt whisky med
en härlig torr rökighet. Väl balanserad genom slutlagring på Chateau Margaux fat med
exceptionellt hög andel Cabernet Sauvignon, sedvanligt kryddat med Merlot, Cabernet
Franc och Petit Verdot. Receptet är utmanande med stor lakritsdoft, underbyggd av en
påtaglig träsötma vilket ger en lång sprudlande eftersmak.
Denna whisky har, som sina föregångare, fått namn efter en
stjärna i Ursa Major. Den sjätte ljuspunkten i asterismen är
en dubbelstjärna, där Mizar tillsammans med den något
svagare stjärnan Alcor bildar par. Etymologiskt kommer
namnet från arabiskans [ ال م ئزرmiʼzar], vilket översatt
betyder gördel eller förkläde. Mizar och Alcor kallas även
populärt för hästen och ryttaren och har i många kulturer
varit ett bra syntest.
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 Mizar är 58,8% Lagermalt, 35,3% Rökmalt (38ppm), 5,9% Chokladmalt.
Destillatet har fått mogna mellan sju och tio år på; 64,7% Muehlenbergii ek från
Missouri, 23,6% Petraea ek från Allier och 11,7% Robur från Bourgogne.
Whiskyn har fått gifta sig på sju stycken Quercus Petraea fat om 225L, som tidigare
innehållit Chateau Margaux Premier Grand Cru. Ytterligare sju fat med samma recept
har lagts för vidare, längre mognad. Denna whisky kommer släppas i september 2018.
De traditionella whiskyfenolerna uppgår endast till 20ppm men påbyggt med
fenolerna från Chateau Margaux faten uppgår totala halten till 32ppm. En härlig
Singelmalt med smekande vinösa tanniner och kryddig lakritsvanilj. Njutning på flaska.
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 vaxförseglad för hand. Totalt 3670 flaskor.
Doft och Smak
Outspädd: Utan vatten finns dofter av sötlakrits och vanilj. En lätt rökighet med
kryddiga inslag av russin och kakao. En antydan av kamomill uppbackad av viol- och
banandofter. Garvat läder och torr rökighet i bakgrunden.
Smaken är potent med tydlig, men inte överdådig, rökighet. Stram syra, liten träsötma.
Lång eftersmak utan vass bitterhet. När alkoholstyrkan lagt sig återuppstår de vinösa
tonerna. Den mjuka men markerade oljigheten ligger framför allt i gommen.
Utspädd: Med vatten 1:4 mjuknar den strama rökigheten och övergår i chokladdraperad mocka jacka med en latte macchiato i vänstra fickan. Efter en kort vädring
infinner sig lätta lakritstoner, daggvåt lövskogsdoft, en antydan till grönt te och mentol.
Smaken är snäll med en stram syra, markerade tanniner. Sötman poleras ut med
vatten och framhäver viol och vaniljtonerna. Den har en medellång eftersmak med
vatten och ligger balanserad mitt på tungan. En kunglig whisky för vardagsbruk.
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