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Inver House Distillers Ltd.
Knockdhu, Knock, Keith mellett,
Speyside
Csak elôre megbeszélt idôpontban
Szaküzletekben és interneten
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anCnoc
16 éves
Jogosan gondolhatják, hogy az Inver House szükségtelenül nagy terhet vett
a vállára azzal, hogy átkeresztelte a Knockdhu márkát a furcsa és kimondhatatlan kelta anCnoc névre, aminek jelentése „a hegy”. Elkerülhetetlenül
felmerül bennünk, hogy úgy akarták különlegessé tenni a terméket, hogy ne
a lepárlóüzem nevét viselje, pedig valójában azért kapott új nevet, hogy ne
lehessen összekeverni a Knockando márkával.
Kár, mert a Keith és Banff közt található, alig ismert kis lepárló speyside-i
single malt whiskyjei érdemesek az ajánlásra; különösen az eltökélten
hagyományos stílusú elôállításuk miatt (ami az Inver House specialitása).
A mai napig régi, öntöttvasból készült malátázókádat használnak, és
a modern, rozsdamentes acél cefrézôkádak helyett a duglászfenyôbôl
készülteket részesítik elônyben. De még ennél is fontosabb, hogy a hagyományt megôrizve az egész Skóciában összesen csak nyolc helyen megtalálható spirálcsöves hûtôkádak (worm tub) egyikét is itt használják folyamatosan, az anCnoc ettôl kapja mély, testes és karakteresen gazdag, húsos
aromáját.
Érdekessége még a lepárlónak, hogy a második világháború alatt az indiai
hadsereg katonái állomásoztak benne lovastul-öszvérestül. A helyiek ﬁgyelemmel kísérték a lovas gyakorlatozást – hogy errôl a lovasok mit gondoltak,
azt nem jegyezték fel.
A 16 éves változat viszonylag új, ám nagyon jól sikerült termék. Szokatlan módon kizárólag régi bourbonöshordókban érlelik, ennek köszönheti
feltûnôen világos színét. A kora azonban kifejezôdik az illatában és az
aromáiban is. Ez az összetett, kiváló whisky több annál, mint amit elsô
ránézésre elvárunk tôle. Az Inver House 46 V/V%-on, nem hûtve szûrt
állapotban bocsátja piacra ezt a változatot. Remélem, hamarosan nagyobb
hírnévre tesz szert, és szélesebb körben lesz hozzáférhetô.
Szín
Illat

www.ancnoc.com
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Termelô
Lepárló

Meglehetôsen halvány, szalmát idézô.
Kicsit orvosságra, citromhéjra emlékeztetô, majd a vanília
dominál.
Ízvilág
Vaníliás, medvecukros, fûszeres ízjegyek, tejkaramella és
citruslekvár.
Lecsengés Finoman fordul át száraz utóízbe. Szépen egymásba
simuló ízek.

Véleményem

...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

21

Bernheim

Heaven Hill Distilleries Inc.
Bernheim, Louiswille, Kentucky
Igen
Szaküzletekben
3

Original Wheat Whiskey
Az „egyedülálló” és „eredeti” jelzôk már tényleg elcsépeltek, mégis azt gondolom, hogy itt megállják a helyüket. Ez az amerikai whiskey elsôsorban
téli búzából készül (legalább 51%-ban), a hagyományosabb rozs, árpa és
kukorica mellett. A maga nemében ez az elsô valóban új amerikai whiskey
a szesztilalom óta, amely vitathatatlanul felélesztette az 1700-as évek lepárlási stílusát. Mivel ez a világ egyetlen búzawhiskeyje, természetesen nagyon
is érdeklôdik utána az új ízekre éhes, lelkes közönség. A könyv írásakor
ez a stílus egyetlen képviselôje, de elképzelhetô, hogy ha továbbra is ilyen
sikeres marad, akkor a közeljövôben más lepárlók is megpróbálnak valami
hasonlót nyújtani.

www.bernheimwheatwhiskey.com, vagy heavenhill.com
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Maga a lepárló érdekes történetet mondhat a magáénak. A régi Astor és
Belmont lepárlók helyén épült, amelyeket a United Distilleries, a Diageo
elôdje lerombolt, amikor 1992-ben teljesen a nulláról felépítette a Bernheim
üzemet. A Diageo korszakában nem a bourbonkészítést tekintették
elsôdlegesnek, majd 1999-ben a Heaven Hill Company kezébe került
a lepárló, ami így ma az egyetlen magántulajdonban levô lepárló Kentuckyban. A többi márka mellett itt készül a Heaven Hill Bourbon és
a Rittenhouse Rye, amelyeket mind megtekinthetünk a Bourbon Heritage
Centre-ben, amit a Whisky Magazine 2009-ben az év látogatói programjának kiáltott ki (50 dollárért beﬁzethetünk egy „színfalak mögötti” túrára
is). A Bernheim Original lepárlása itt történik, de a szenesre kiégetett fehér
tölgyfa hordókban történô, legalább két évig tartó érlelés már Rickhouse
Y-ban, a Heaven Hill bardstowni telephelyén, Nelson megyében zajlik.
A 2005-ben kibocsátott Bernheim Original Wheat Whiskey a kis tételes termelés és a kézmûves lepárlás miatt tart számot az érdeklôdésre. Sajátos
ez az innovatív tisztelgés a hagyományok elôtt, de maga a whiskey is jól
tartja magát.
Szín
Illat

Fakó, különösen a bourbonökhöz képest.
A kiﬁnomult illat vajas pirítós, fûszerek és gyümölcsök illatát
kínálja. Friss, tiszta citromos lendület.
Ízvilág
Gyümölcs és dió. Közepesen testes; édes, de nem émelyítô.
Lecsengés Csípôs és fûszeres, diós jegyekkel.

Véleményem
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