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Tycho’s Star

Svensk Ekologisk Singelmalt Whisky; 41,8 %vol
Destillerad, ekfatslagrad och buteljerad av: Spirit of Hven, Sweden
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CERTIFIED BY SE-EKO-01

Fakta:
Detta är en mellanrökig vällagrad svensk singelmalt
whisky, skapad från korn till flaska i det lilla familjeägda
destilleriet Spirit of Hven som ligger på ön Hven i sundet
mellan Danmark och Sverige.
Denna whisky döpt till Tycho’s Star är en tribut till Hvens
främsta världskändis hittills, astronomen Tycho Brahe
(1546-1601). Den har mörka, nästan mystiska dofter av
läder och lakrits omhuldade av en härlig rondör av mogna
plommon. Allt detta lyfts och piggas upp av en fräsch ton kryddad med äpple och
fläder. Nyslaget hö och gryningsvåt äng ger en mjuk avslutning.
Namnet Tycho’s Star refererar till den supernova som Tycho Brahe observerade i
stjärnbilden Cassiopeia 1572. Han kallade den för ”De nova stella” och myntade
därmed uttrycket Nova som numera används för att beskriva nya stjärnor.
På forskningsanläggningen vid slottet Uraniborg fanns
observatorie, medicinträdgård och laboratorier. Här
arbetade nästan 100 personer. De astronomiska
mätningar som utfördes på Hven anses än idag ha
förbluffande noggrannhet och har legat till grund för den
Heliocentriska världsbild vi har idag.
År 1946 invigde Sveriges Kronprins Gustav Adolf den
berömda staty av Tycho Brahe som står på Hven och
1999 invigdes den 50 ton tunga granitskulptur som står
vid entrén till destilleriet och som döpts till just ”Tycho’s
Star”. Tycho Brahe är även känd för att ha haft en
konstgjord näsa av koppar, då han blivit av med sin egen
i en fäktningsduell om en matematisk formel.
Tycho´s Star innehåller en balans mellan tre olika maltkorn, här finns orökt Pale Ale
Malt för att skapa de maltiga bastonerna, chokladmalt för att skapa en lockande kola
ton och rejält rökig whiskymalt för att skapa läder, lakrits och tjära.
Den försiktigt destillerade spriten har fått mogna på fat av lufttorkad ek. Fatbalansen är
58,20% hårt kolad Quercus Muehlenbergii från Missouri, 33,44% hårt rostad Quercus
Petraea från Allier och 8,36% medel rostad Quercus Robur från Bourgogne.
Tycho´s Star är buteljerad på Hven vid 41,8 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, har whiskyn en härlig fruktighet inlindad i en mjuk, balanserad och tydlig
rökighet. Doften av maltkorn kompletteras med toner av kokos och mandel.
Smaken är fräsch med tydlig rökighet och raka malttoner, sötman från den
amerikanska eken balanseras väl av syran och de bittra tonerna från den franska eken.
Utspädd, med vatten framträder de mjuka balanserade tonerna från maltkornet,
chokladmalten gör sig tydligt påmind och rökigheten blir något rundare. Fruktigheten
dämpas något och drar sig mot mogna äpplen med inslag av lakrits. Det finns dofter av
honung och kola sammanflätade med sötvinstoner och våt sommarbrygga.
Smaken är väl balanserad med medellång eftersmak, en härlig rökighet med en mjuk
oljighet i gommen visar på att här inte skett någon kylfiltrering och att rondören
verkligen kommer från ekfatslagringen.
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