Produktblad

The Nose

Svensk singelmalt whisky; 44,9 %vol
Destillerad, lagrad & buteljerad av: Spirit of Hven, Sverige
Fakta
The Nose är ren lätt rökig, svensk singelmalt whisky, med tydliga influenser från lagring på
vinfat av ek från Frankrike. Whiskyn är gjord från ax till flaska i det familjeägda destilleriet
Spirit of Hven, som ligger på ön Hven, i sundet mellan Danmark och Sverige.
När man tillverkar whisky, så är det initialt mycket arbete som utförs av lantbrukare med
säden, bryggare och destillatörer med råspriten och tunnbindare med faten. Efter att spriten
har tappats på faten så tas det hårda arbetet över av spirituella änglar. Dom omfamnar,
smakar, och välsignar den mognande whiskyn tills den är redo att bli buteljerad.
När änglarna har tagit sin del och gett tillräckligt med kärlek till whiskyn, så viskar de i örat
på lagerhusmästaren, kallad ”doftaren”, att nu är whiskyn i fatet nära sin fulländning.
Doftaren tar då ett prov av det mognande fatet till destilleriets Master Blender, som även
kallas ”Näsan” eller ”The Nose”. Hens jobb är sedan att dofta och smaka alla fatproverna
och para ihop dem så att de förstärker varandra och kommer tillsammans som en helhet.
Denna whisky, The Nose, är vår master blenders personliga favorit, som han vill ge till alla
er underbara whiskyambassadörer. För att visa bredden i whiskyn som tillverkas på Hven.
Detta är hans sätt att ge er sin näsa till Dig.
Som en anekdot kan nämnas att den berömda astronomen Tycho Brahe som bodde och
verkade på Hven, och som även gett sitt namn till whiskyn ”Tycho’s Star”; kärnwhiskyn
från Spirit of Hven, förlorade sin nästipp i en svärdsduell för sin vetenskapliga tro och heder.
Det sägs att Tycho Brahe hade en kopparnäsa till vardags och en guldnäsa till fest.
Lyckligtvis sitter receptorerna för doft lägre bak i skallen så Tycho kunde fortsätta sin
vetenskap med oumbärlig hjälp av sitt doftsinne. Självklart hjälpte hans geniala hjärna.
Som en tribut till Hvens lokala hjälte finner du Tycho på etiketten till denna underbara
whisky, naturligtvis med sin guldnäsa på. Besöker du Hven kan du se en stor granitskulptur
av Tycho Brahe bärandes sina astronomiska instrument och iklädd elefantorden.
Hur vi skapar den
Detta är en unik singelmalt whisky. Det är en blandning av 21 ekfat. 14 gjorda av fransk
Quercus Petraea och 7 av amerikansk Q. Muehlenbergii. Gifta tillsammans på spanska Q.
Robur fat. De franska faten har tidigare innehållit några av Frankrikes bästa viner som
Petrus, Margaux och Latour. De amerikanska faten är dels jungfruek och delvis ex Spirit of
Hven Vodka fat. De spanska faten är ex olorosso sherry fat.
Åldern på de yngsta delarna i whiskyn är 8 år gammal och de äldsta delarna från första årets
produktion, fyllde just 12 år innan de lämnade faten för buteljering.
The Nose är buteljerad vid 44,9%vol, utan tillsatser i Spirit of Hvens unika flaskor.
Doft och smak
Som den är, utan vatten, visar whiskyn en kraftig ton med balanserad elegans, en tydlig
doft av ek och Cabernet Sauvignon. Den har doft av vanilj och karamell kombinerat med
kaffe och sött vin. Toppnoten är fransk ek med en lätt kryddighet.
Smaken är kraftig och landar på mitten av tungan. Den visar en sötma kryddad med mentol
balanserad av en lätt syrlig bitterhet. Elegant och fyllig. Medellång eftersmak.
Med vatten, öppnar whiskyn upp sig och visar dofter av lätta, blommiga örter, lavendel och
mogna plommon. Doften omfamnas av, antagligen som spår från änglarna, en arom av vanilj
och äpple. Det måste vara så här Edens lustgård doftade.
Smaken blir med några droppar vatten sammetslen och insmickrande. Balansen skiftar till
gommen och får en motbalans på mitten av tungan.
Eftersmaken blir något längre med vatten och de söta noterna förstärks. Ljuvlig.
Spirit of Hven Backafallsbyn
Välkommen att avnjuta denna unika destillerade dryck, gjord från planta till flaska på den
vackra ön Hven belägen i Öresund mellan Danmark och Sverige.
Destilleriet har tre destillationshus och gör allt från Vodka, Gin och Akvavit till råg- och
majswhisky såväl som singelmalt whisky. Dessutom tillverkas rom och fruktdestillat.
Destilleriet har även sitt eget Hotell med bar och restaurang, vilket ger kunder och besökare
möjlighet att se, förstå, smaka och uppleva ursprunget till produkterna.
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