Produktblad

Sankt Claus, Fat 11-222, 11-224, 11-229
Buteljerad vid: 53,2%vol
Svensk Singelmalt Whisky, Single Cask expression
Producerad, destillerad och buteljerad av: Spirit of Hven, Sverige
Fakta: Endast 294 flaskor släpps till systembolaget, buteljerat från ett fat vid fatstyrka.
Lagom till nationaldagen 2014 släpptes en single cask buteljering från Spirit of Hven.
Den fick namnet Sankt Ibb efter det helgon som är ön Hvens beskyddare och som
även fått ge namn åt postorten. För att glädja de som blev utan en flaska Sankt Ibb,
som sålde slut på bara någon minut, har vi nu beslutat att släppa ytterligare en variant
av single cask, singelmalt whisky lagom till jul. Det är ju trots allt glädjens högtid.
Denna gång har vi valt att kalla vår singelmalt whisky för Sankt Claus. Givetvis med en
viss koppling till helgonet Sankt Nikolaus, skyddshelgon för bland annat sjömän och
fiskare, några som vi gärna skänker lite extra tanke och värme nu när vinterstormarna
börjar vina kring vår ö och haven börjar skumma av böljande vågor.
Vi har gått igenom ett hundratal fat för att hitta toner som passar extra väl i
vintermörkret. Vi ville ha toner av mörka mogna bär, nyanser av nejlika och lakrits och
en liten rökighet omgärdat av runda vaniljtoner.
Efter idogt provande valde vi ut tre stycken fat från vårt mellanrökiga recept, kornet är
en blandning av Pale ale malt och rökig malt (48ppm). Jäsningen har fått ta tid på sig
och har ombesörjts med en blandning av traditionell Cerevisiae och Bayanus.
Ett generöst hjärta vid destilleringen har gett eken mycket råmaterial för skapandet av
nya aromer och smaker. Råspriten har fått mogna på fransk lufttorkad Allier ek
hämtad från Moulins. Ekfaten har tidigare innehållit ett vin bestående av 100% Merlot,
där druvorna skördats för hand och macererats försiktigt över åtta dagar.
Lagringen har skett vid en något lägre alkoholstyrka än normalt och under
kontrollerad fuktighet i lagringshuset för att få fram så delikata toner som möjligt.
Eken och tidigare vininnehåll har bidragit med en härlig lakritston kombinerad med
kola, kaffe och nötighet. Frukttonerna lägger en fräsch underton som byggs upp med
kryddighet och sötma.
De tre faten vi valde ut är näst intill identiska i profil och har fördelats så att ett fat
buteljerats för Systembolaget (Sverige: fat 11-222), ett fat buteljeras speciellt för Juuls
vinhandel (Danmark: fat 11-224) och ett fat buteljeras för att delas av övriga världen
(World: fat 11-229). Varje flaska är buteljerad på plats i destilleriet, vaxad för hand och
signerad av vår Master Distiller, Henric Molin.
Sankt Claus, är skapad från början till slut på det lilla familjeägda destilleriet, Spirit of
Hven, som ligger mitt i Öresund, mellan Danmark och Sverige. I destilleriet
produceras förutom Whisky även bland annat Distilled Gin, Vodka och Aquavit.
Doft och Smak
Outspädd, har whiskyn en härlig ton av lakrits och björnbär, kaffe och mörk choklad.
En viss nötighet omgärdas av rök, kanel och russin. Antydan av örtighet balanseras av
mjuka vaniljtoner. Smaken är kraftfull, balanserad mitt på tungan och ligger kvar länge.
Utspädd, med vatten öppnar whiskyn upp sig, lakritstonerna blir mer framträdande
och balanseras av rökigheten, russinaromerna och vaniljen från eken. Kryddigheten
vägs av med lena noter av svartvinbär och pepparkaka. Smaken blir rundare,
oljigheten framträder och sötman från den franska eken blir tydlig. Lång eftersmak
med dämpad rökighet och en viss pepprighet som balanseras av mörka bärtoner.
I destilleriet sätter vi en ära i att alltid göra så naturliga produkter som möjligt. Därför
buteljeras alla produkter utan tillsatser, färgämnen, kol- eller utökad kylfiltrering.
Detta kan innebära att det vid nedvattning eller kylning uppstår slöjor, eller ”moln” i
spriten, detta skall ses som ett kvalitetstecken, eftersom slöjorna är de doft och
smakämnen som lämnats i spriten för din njutning.
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