Bevezetés
A 101 whisky, amit feltétlenül meg kell kóstolnod, mielôtt meghalsz különbözik
az eddig ismert whiskykalauzoktól.
Nem rangsorolás.
Nem a világ 101 „legjobb” whiskyjének listája.
Éppen annyi, amennyit a címe állít: útmutató 101 olyan whiskyhez, amelyeket a whiskykedvelôknek fel kell kutatniuk és meg kell kóstolniuk – akár ízlik,
akár nem – ahhoz, hogy kiteljesedjen az ismeretük a tárgykörben. Ráadásul
gyakorlatias és életszerû.
A 101 whisky, amit feltétlenül meg kell kóstolnod, mielôtt meghalsz nem mutat be olyan hozzáférhetetlen, kis tételes whiskyket, amelyek hetekkel
a piacra dobásuk elôtt, elôjegyzéssel elkelnek, és olyan extrém drágákat
sem, amelyeket gyakorlatilag amúgy sem tudna megvásárolni senki (még ha
esetleg fel is tudná kutatni, akkor sem).
Akkor hát mi a célom ezzel a könyvvel? Valószínûleg tudnék olyan nagyon
okos dolgokat mondani, hogy ajánlom a Glenglassaugh 40 éves whiskyjét,
amely éppen most nyerte el az International Wine & Spirit Competition
(Nemzetközi Bor- és Szeszverseny) különdíját a 40 éves scotch whisky
kategóriában. Ez van akkora súlyú érv, amitôl az említett whisky a legjobb
single malt skót whisky, amit csak megvehetünk, hiszen tapasztalt szakértô
zsûri (nem egyetlen ember, és fôleg nem én egyedül) emelte ki a társai
közül. Ugyan kevesen ismerik, de attól ez még egy nagyon-nagyon
jó whisky, és valószínûleg szívességet tennék az olvasónak azzal, hogy felveszem a listámra. Csakhogy az ára 1500 angol font palackonként. Vagy
nézzük a Glenﬁddich 50 éves whiskyjét, amibôl egy üveg 10 ezer angol fontot kóstál. Valóban rohannánk megvenni? Kétlem. Éppen ezért felállítottam
magamnak néhány szabályt, mielôtt belefogtam volna a könyv megírásába.
Nagyjából így lehetne összefoglalni: az itt felsorolt whiskyk mindegyikének
a) széleskörûen elérhetônek kell lennie (lehet, hogy kicsit utána kell járni,
de mindegyiknek hozzáférhetônek kell lennie vagy szakboltban, vagy online
viszonteladónál); ugyanakkor b) megﬁzethetônek kell lennie (hamarosan
kifejtem, hogy mit értek ez alatt). No és természetesen nyilvánvaló, hogy
legyen valami nyomós oka, amiért bizonyos whiskyk felkerülnek a listámra.
Az ok többnyire az, hogy kimagaslóan jók a kategóriájukban, de néha
más miatt élvezik a támogatásomat. Például akad, amelyik a nagy cégek
uralta piacon helytállni kívánó kis lepárlóüzem kiváló terméke. Egy másik
whisky olyan szokatlan, hogy azért nem szabad kihagyni. Olyan whisky,
ami rég elfeledett gondolatokat ébreszt fel újra bennünk. Vagy amit még
inkább remélek: olyan whisky, ami valami új, váratlan és meglepetésszerû
élményt nyújt.
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Mindenekelôtt leszögezem: a könyvben szereplô whiskyket nem gyûjtôknek
ajánlom, hanem azoknak, akik meg is kóstolják ôket.
Éppen ezért kizártam az exkluzív kibocsátású palackokat vagy az egyetlen
hordót kis tételben reprezentáló whiskyket, mert ezekbôl nem áll elegendô
a rendelkezésünkre. Valamint kihagytam azokat a whiskyket, amelyeket szerintem elsôsorban gyûjtôknek szántak. Ami talán még fontosabb: nagyon
alaposan megvizsgáltam a kiskereskedelmi árakat. Szigorú válogatást tartottam az átlagos brit whiskyszaküzletben 100 angol fontnál többe kerülô
palackok között; még kritikusabb voltam az 500 angol font feletti árúakkal;
az 1000 angol fontos határt meghaladó whiskyket pedig egyszerûen kihagytam. Sajnálom ezért a Lalique kristálydekanterben árult The Macallan
57 éves Old Finest Cut termékét; valamint búcsút kellett vennem a Dalmore
62 éves whiskyjétôl csakúgy, mint az Ardberg sikkes Double Barreljétôl.
„Bármennyire ínycsiklandozóak vagytok, sajnos az árcédulátok miatt ki kell,
hogy zárjalak benneteket.” Legyünk reálisak: ezt a könyvet a whiskyfogyasztóknak szánom, nem az orosz oligarcháknak.
Ráadásul, mivel nem hiszek a leegyszerûsített és tartalmát vesztett „a világ
legjobb whiskyje” kifejezésben, ábécésorrendben mutatom be a whiskyket.
Sôt ami még szokatlanabb: nem pontozom a whiskyket. Megint csak azért,
mert egyszerûen azt gondolom, hogy nem kell követni egyetlen személy
egyéni értékítéletét, vagy akár a többé-kevésbé egyedi pontozási rendszereket (márpedig a legtöbb kóstolási szakkönyv ezt teszi). Véleményem szerint a 100 pontos bírálati rendszer több szempontból sem mûködôképes.
Többek közt azért nem, mert szerintem nincs az a bíráló, aki következetesen és megbízhatóan különbséget tud tenni egy 92 és 93 pontos whisky
között. Számomra ez az eljárás nyilvánvalóan abszurd, úgyhogy ebbe
a csapdába nem sétálok bele.
Inkább elfogadom a whisky nagy bölcsének, Aeneas MacDonaldnek
a tanácsát, aki 1930-ban azt ajánlotta, hogy a megfelelô ítélôképességû
whiskyfogyasztó tanulja meg, hogy a whisky bírálatakor „a józan esze,
az orra és az ízlelôbimbói vezessék”. Világos beszéd.

Felmerülhet a kérdés, hogy akkor hogyan állt össze a lista?
A válasz több részbôl tevôdik össze.
Elôször is a saját tudásomra és értékítéletemre hagyatkoztam. Több mint
húsz évig dolgoztam a whiskyiparban; számtalan lepárlónak lehettem
tanácsadója; Skócia egyik vezetô single malt whisky gyártójának voltam
a marketingigazgatója; az én nevemhez fûzôdik a World Whiskies Conference (Whisky Világkonferencia) megalkotása és levezénylése; széles
közönségnek írtam a whiskykrôl; és több bírálóbizottságnak is tagja voltam.
Ezért aztán – noha még mindig van mit tanulnom, és szinte naponta találok
újabb felfedeznivalót a whiskyvel kapcsolatban – elmondhatom, hogy
az a megtiszteltetés ért, hogy rengeteg különbözô whiskyt megkóstolhattam, és elmondhatom magamról, hogy valamennyire ismerem a whiskyket
és az embereket, akik részt vesznek a gyártásukban.
Másodszor: átnéztem, mit gondolnak a szakértôtársaim. Fôként a nagy
nemzetközi megmérettetéseken díjazott whiskyket vettem számításba, amilyen például az International Wine & Spirit Competition, a San Franciscóban
rendezett World Spirits Competition (Szeszvilágverseny), valamint a Whisky
Magazine által alapított díj, a World Whiskies Award (amelynek bírálóbizottságában rendszeresen helyet kapok) és néhány kevésbé formális díj – mint
amilyen a Malt Maniacs – nyerteseit. F. Paul Pacult és a nemzetközi whiskymagazinokban megszólaló más nagy elmék szintén felhívták a ﬁgyelmemet
néhány említésre méltó whiskykülönlegességre.
Végül pedig megkértem néhány whiskyhez értô barátomat és kollégámat,
hogy nevezzék meg a kedvenceiket. Ha az illetô érdekelt volt a termelésben, akkor minden saját whiskyje mellé ajánlania kellett legalább egy olyat,
ami valamelyik versenytársától származik, és mindenkinek be kellett tartania
az árra és a hozzáférhetôségre vonatkozó szabályaimat. Segítôimet a kötet
végén a köszönetnyilvánításnál sorolom fel – hála illeti ôket. Meg kell azonban mondanom, hogy a barátaim véleményét úgy használtam fel, mint
az ókori görögök a jóslatokat – meghallgattam a tanácsokat, de a végsô
döntést magam hoztam meg. Ebbôl következôen csak engem hibáztassanak, ha nem értenek egyet a listával.

De sok a whisky, és kevés az idô. A whiskyk világa szinte napról napra gyarapszik, így ha másért nem, azért mindenképpen szükségünk van kalauzra,
hogy megmutassa az új irányokat, és javasoljon néhány felfedezetlen, de
biztató mellékutcát, ami eddig elkerülte a ﬁgyelmünket. A listában a skót,
amerikai, ír, japán és a kanadai whiskyk is képviseltetik magukat. Bemutatok
még ezenkívül svéd whiskyket is és más, hagyományosan nem
whiskytermelô nemzetek termékeit.

Amikor e sorokat írom, teljesen véletlenül éppen 101 lepárlóüzem mûködik
hazámban, az Egyesült Királyságban (igen, a 101-bôl legalább kettô Skócián
kívül), ám az iparág folyamatosan változó természetébôl következôen lehetséges, hogy ez a szám már nem lesz igaz, amikor az olvasó kézhez kapja
a könyvet. Világszerte pedig – ó, nem is tudom, talán kétszáz körüli a lepárlóüzemek száma. Vagy talán több is.

Így hát fáradhatatlanul igyekeztem minél szélesebb körben kiterjeszteni a vizsgálódásaimat, és amennyire tôlem telt, bevettem a listába olyan whiskyket is,
amelyeket személy szerint ugyan nem kedvelek különösebben, de érdemesek
arra, hogy a kategóriájukat képviseljék a könyvben.

És folyamatosan nyílnak újak. A whiskyipar egyik legizgalmasabb tulajdonsága az, hogy világszerte szaporodnak az új vállalkozások, különösen az
„új” whiskytermelô országok kisüzemi lepárlói. Sok lepárlóüzem létesített kiváló, informatív látogatói központot, ám ezek nyitvatartási ideje egyedileg
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változó. Nem írtam róla részletesen, mert az aktuális nyitva tartás iránt a tervezett látogatás elôtt mindenképpen érdemes az interneten utánanézni vagy
telefonon érdeklôdni.
Ma már kaphatunk Skóciából, Írországból, Kanadából, az Egyesült
Államokból, Japánból, Indiából, Svédországból, Belgiumból, Svájcból,
Ausztráliából, Franciaországból, Ausztriából, a Cseh Köztársaságból,
Angliából, Walesbôl, Finnországból, Németországból, Hollandiából,
Oroszországból, Új-Zélandról, Pakisztánból, Törökországból, Dél-Koreából
és Dél-Afrikából származó whiskyket. Mindezeken kívül találunk még
lepárlóüzemeket Brazíliában, Nepálban, Uruguayban és Venezuelában.
A könyvnek több mint felét elkerülhetetlenül a skót single malt whiskyk,
blendek és gabonawhiskyk foglalják el – a szülôhazám összesen 72
whiskyvel van jelen. Ugyanakkor a „világwhiskyk” növekvô népszerûségük,
hatásuk és minôségük okán kiérdemelték, hogy az Egyesült Államokból,
Japánból és más országokból származó képviselôik a kiválasztottak
egynegyedét alkossák – biztos vagyok benne, hogy meggyôzôek lesznek.
Tehát ha ﬁgyelembe vesszük, hogy a felsorolt országok mindegyike
bármennyi, egymástól különbözô „single malt” whiskyt elô tud állítani
az évjárat, a hordótípus, a kiszerelés és egyebek variálásával, és ezt
többnyire meg is teszik; majd hozzávesszük a blendeket és a skót whiskytôl
eltérô whiskystílusokat, mint a bourbon, a rye és még sorolhatnánk,
akkor látjuk, hogy mindezek végigkóstolása egy emberöltônyi kemény
munkába telne.
A könyv egyik üzenete az, hogy nem kell rengeteg pénzt elköltenünk ahhoz,
hogy igazán nagy vagy érdekes whiskyre leljünk. Valójában a könyv vázlatának véglegesítéséig nem is igazán néztem az árakat. A szövegben feltüntetett árkategóriák egy független whiskyszaküzletnek a nyomdába adás
idôpontjában érvényes, átlagos brit kiskereskedelmi árain alapulnak. Nagyjából a whiskyk fele 40 angol font alatt mozog. Tulajdonképpen ha megvennénk az összes whiskyt a listából, akkor az Egyesült Királyságban nagyjából
7100 angol fontot ﬁzetnénk (bár ekkora mennyiségnél már valószínûleg
kapnánk kedvezményt). Ha kihagyjuk a három legdrágábbat, akkor a maradék átlagára palackonként 56 angol font lenne – hasonlítsuk ezt össze
a világ legismertebb boraival. Nem is olyan rossz üzlet whiskyt venni!

Az árak természetesen folyamatosan ingadoznak. Változnak a vám- és
adókulcsok, egyes termékeket akciók idejére leáraznak, vagy a fogyasztó
számára kedvezôtlenebb esetben „átpozicionálnak”, ahogy a marketingesek
mondanák. Attól függôen is változik az ár, hogy a gyártótól több ezer
kilométeres távolságra olvassák-e a könyvet, ahol a távolsági szállítási díj
miatt az importwhiskyk ára magas, míg a helyben termelt whiskyk
olcsóbbak.
Az Egyesült Királyságban kirótt magas adók miatt sok külföldit ér
meglepetés, és rendszeresen megkérdezik, hogy „miért drágább a skót
whisky Skóciában, mint itthon?”. A válaszért forduljunk a kormányhoz,
amely a könyv írásakor egy átlagos palack skót whisky kiskereskedelmi
árának mintegy háromnegyedét lefölözi vám és áfa formájában.
A világon több ezer whiskyfajta létezik, a számuk elérheti akár a tízezret
is – pontosan senki sem tudja. Ahogy a régi vicc mondja: kemény munka,
de valakinek ezt is el kell végeznie. Kiválasztottam közülük 101 olyat,
ami emlékezetes élményt nyújt, így sokórányi örömtelen munkától
kíméltem meg az olvasókat. Nem kell megköszönniük – elég, ha megveszik a könyvet.
Minden egyes whiskyt bemutatok, megnevezem a termelôt, és igyekszem
hasznos és érdekes háttérinformációkkal szolgálni. Ezután rövid megjegyzések következnek a kóstolásról. Ezeket ne tekintsük kôbe vésett ítéleteknek, inkább jelentsenek kiindulási pontot a saját felfedezéseinkhez.
Azt próbáltam érzékeltetni, hogy milyen tulajdonságaikkal érték el az egyes
whiskyk, hogy bekerüljenek a könyvbe. Hagytam helyet a saját szerzemények, személyes kedvencek és a kóstolási jegyzetek beírására.

Remélem, mindenki talál a bemutatott whiskyk közt meglepetéseket,
esetleg régi kedvenceket, vagy néhány jó vételnek ígérkezô darabot.
Elképzelésem szerint a könyv új dolgok kipróbálására inspirál, valamint
arra, hogy tapasztalatainkat megosszuk a barátainkkal. Ez a lista semmilyen szempontból nem teljes. Függetlenül attól, hogy mit állítanak
mások, kétlem, hogy hiánytalan lista egyáltalán létezhet. Ugyanakkor
ez a könyv kiváló kalauz lehet egy felfedezésekkel teli úton, és akinek
sikerül mind a 101 whiskyt végigkóstolnia, az már boldogan halhat meg.

1 £25 alatt

Aki lépést akar tartani a whisky mindig változó világáról szóló híreimmel
és véleményemmel, a Twitteren veheti fel velem a kapcsolatot: Twitter
@101Whiskies

2 £25–40

Remélem, hallanak ott rólam.

Az 1–5 skála értelmezése (£ = angol font):

3 £40–69
4 £70–150

Addig is, sláinte!

5 £150 felett
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