Dubbelt samlarsläpp från Tomintoul i Systembolagets exklusiva
sortiment
1 september släpper Systembolaget två riktigt häftiga buteljeringar från det skotska
Speyside destilleriet Tomintoul. Den första mycket exklusiva singelmalten, med nr 40795,
är en Cask Strength Single Cask på 55,7% tappad från fat nummer 16, ett noga utvalt
Oloroso Sherry Butt. Den andra whiskyn, med bolagsnummer 11394, är en mycket
vällagrad och elegant 21-åring. Denna härliga skapelse är rakt igenom lagrad på
Bourbonfat. Bägge alster är samlarobjekt för den som önskar bygga upp en
whiskykollektion av rang. Och för den som älskar att njuta förstklassig whisky är det bara
att öppna upp buteljerna per omgående.
Tomintoul 15 Years Oloroso Sherry Single Cask lagrades initialt på bourbonfat under 9 år
varpå man tappade över destillatet på ett speciellt utvalt ekfat som tidigare lagrat Oloroso Sherry.
Hela processen har övervakats noga av destillerichefen Robert Flemming som säkerställt att de
kräsna svenska whiskyälskarna fått ett toppenfat levererat till det exklusiva släppet på
Systembolaget. Whiskyn destillerades den 9 augusti 2004. Whiskyn är en Single Cask som
levererat totalt 642 flaskor. Naturligtvis är detta en icke kylfiltrerad whisky där alla naturliga
smaker bevarats optimalt. Whiskyn tappades på flaska direkt från fatet i juni 2020. Detta är en
Cask Strength på tuffa 55,7% alkoholhalt. Flaskorna är vackert förpackade i en tub, individuellt
numrerade och fatnumret anges på etiketten. Nr 40795. Pris på hyllan på Systembolaget ligger
på 1 599 kr.
Tomintoul 21 Years är en äldrande skönhet som vilat på bourbonfat i minst 21 år på destilleriet.
Robert Flemming har i detta fall satsat på en klassiker där bourbonfatet får agera som garant för
en smak som är rakt igenom typisk för skotsk maltwhisky av bästa sort. Nr 11394. På
Systembolaget kostar 21-åringen 1 379 kr.
Efterfrågan på Tomintoul är strykande. Senaste exklusiva släppet från Tomintoul på
Systembolaget, den 13 augusti, sålde slut på mindre än 2 dagar. Släppet var en numrerad Single
Cask med en och upplagan om 360 flaskor - Tomintoul Port Pipe 15 Years Single Cask. Nr
11610, pris 1 599 kr.

Fakta om destilleriet
Tomintoul byggdes 1964 i dalgången intill floden Avon, som är en av River Speys bifloder.
Destilleriet hämtar sitt vatten från den gamla källan Ballantruan Spring – en av de vattenrikaste
bergskällorna i Speyside, alldeles där Glenlivet Forest tar vid och där lönnbrännare i flydda tider
hade en isolerad och säker hemvist.
Byn Tomintoul har omkring 300 invånare och är en av Skottlands högst belägna byar och till och
med den högst belägna byn i regionen Highlands. Den höga höjden och det kalla klimatet ger
speciella förutsättningar för att destillera och lagra whisky vilket ger Tomintoul dess unika
karaktär. I princip varje vinter isoleras Tomintoul och omgivningarna av djup snö. Det är inte
ovanligt att de anställda inte kan ta sig ut till destilleriet eftersom snön på vägarna ligger
meterdjup.

Fakta släpp 1: Tomintoul 15 Years Oloroso Sherry Single Cask
Alkoholhalt: Icke kylfiltrerad whisky på Cask Strength med en alkoholhalt på 55,7%.
Nr: 40795.
Antal flaskor: 642
Fat: nr 16
Doft: Smörkolasötma, nötighet samt inslag av karamelliserad grädde.
Smak: Sherry i förgrunden samt nötter, vanilj och torkad frukt.
Avslutning: Lingering notes of toffee apples, baked custard and vanilla. Långvariga avslutning
med noter av toffee, äpplen samt vanilj
Fakta släpp 2: Tomintoul 21 Years
Alkoholhalt: 40%.
Nr: 11394.
Antal flaskor: 660
Doft: Utstrålar en underbar mognad. Apelsindoftande honung, sommarfrukter och nyklippt hö
samt nogatsötma.
Smak: Subtil balans mellan maltig sötma och kryddig ek. Fruktkompott med toner av tobak.
Smaken är elegant men samtidigt delikat komplex.

Avslutning: Torr ihållande avslutning som dröjer länge med en accelererande men ändå
angenäm kryddighet.
Destillerichef: Robert Flemming
Vattenkälla: Ballantruan Spring
Läs mer om Tomintoul Distillery här: https://www.tomintoulwhisky.com

Larceny Wheated Bourbon – ny bourbon på
Systembolaget.
Många har frågat och nu äntligen lanseras Larceny Wheated Bourbon på Systembolaget. Det är en
silkeslen, välbalanserad och exklusiv Small Batch bourbon som från den 1 juni finns på
Systembolagets hyllor runt om i Sverige. Larceny Wheated Bourbon hedrar historien om den
laglösa skattmasen John E. Fitzgerald och hans kärlek till Bourbon av bästa kvalité. Pris 399kr,
alkoholhalt 46%, artikelnummer 33701.
Whiskeyn i Larceny Kentucky Straight Bourbon har blivit speciellt
utvald av Heaven Hills Master Distiller för att matcha en smakprofil av
en sex år gammal Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Stilen på
Larceny är en “wheat-bourbon" och innehåller 75% majs, 20% vete
och 5% korn. Enligt den amerikanska bourbonlagen måste en
Bourbon innehålla minst 51% majs för att få kallas just Bourbon. Valet
av den höga andelen vete gör Larceny till en len, exklusiv och rund
Bourbon.
Larceny Kentucky Straight Bourbon är en Small Batch Bourbon vilket
betyder att man till varje batch använt max 200 av de bästa faten från
destilleriet.
Färg: Bärnstensfärgad.
Arom: Nybakat bröd, toffee med toner av karamell.
Smak: En fyllig bourbon med karamell- och honungstoner.
Avslutning: Lång eftersmak med en balanserad sötma.
Historien om Larceny

Larceny betyder stöld med den specifika innebörden ”att felaktigt ta och transportera bort andra
personers personliga varor från hans eller hennes innehav med avsikt att omvandla dem till eget
bruk”.
Larceny Kentucky Straight Bourbon har sitt ursprung i historien om John E. Fitzgerald. Enligt legenden
så byggde John E. Fitzgerald ett destilleri vid floden Kentucky på 1870-talet och sålde sin fina och
berömda Bourbon till järnvägslinjer, ångbåtar och privata klubbar.
Old Fitzgerald, döpt efter legenden om John E. Fitzgerald, registrerades första gången på 1880-talet
av S.C. Herbst, och såldes så småningom till Julian P. "Pappy" Van Winkle under förbudstiden. Pappy
flyttade produktionen av ”Old Fitz” till sitt destilleri där det blev den första stora vetebourbonen och
så småningom ett av de mest kända Bourbonvarumärkena i hela världen. Sedan 1999 ägs varumärket
Old Fitzgerald av Heaven Hill och whiskeyn destilleras vid Bernheim Distillery i Louisville.
Sanningen bakom legenden
Enligt myten om John E. Fitzgerald var han en av landets främsta bourbontillverkare och en stolt
ägare till ett framgångsrikt destilleri. Men allt detta troddes vara just en myt. I en biografi av Pappy
Van Winkle avslöjades att det faktiskt funnits en John E. Fitzgerald. Faktum är att John E. Fitzgerald
var en säkerhetsvakt och skattmas anställd av staten, som vid denna tid var den enda personen som
hade nycklarna till lagerhusen där man lagrade bourbon. John E. Fitzgerald var ingen känd
bourbontillverkare eller ens ägare till ett destilleri som myten om honom berättade.
Den riktiga Mr. Fitzgerald hyste uppenbarligen en speciell kärlek för den finaste bourbon och hade
med sina nycklar en unik tillgång till de bästa faten i lagerhuset där han kunde förse sig själv med den
bästa bourbonen. Det blev ett talesätt på destilleriet att de faten som inte vägde så mycket och var
av bästa kvalité kallades för ”Fitzgerald barrels”.
Herbst och Pappy Van Winkle gjorde mannen med både nycklarna och hans smak för den finaste
bourbon odödlig när man namngav sin Bourbon ”Old Fitzgerald” på 1880-talet.
Larceny Wheated Kentucky Straight Bourbon 92 proof.
Artikelnummer: 33701
Alkoholhalt: 46%
Pris: 399kr
Release: 1 juni 2020

Teeling Brabazon 3 – unik 14-åring
slutlagrad på Pedro Ximénez Sherry
Cask - samlarsläpp på
Systembolaget 18 augusti

Den 18 augusti släpps en strikt begränsad upplag av en mäktig Pedro Ximénez
(PX) Sherry Cask whiskey på Systembolaget. Teeling Brabazon 3 limited
edition har slutlagrats på PX-at från en Jeres bodega med anor från 1729. Faten
som använts till Brabazon har lagrat Sherry sedan 1918! Med Brabazon Series
3 har Teeling´s skapat en riktigt häftig whiskey som alla fans av
sherryfatslagrade alster kommer att älska. Alkoholhalten ligger på maffiga
49,5% vilket ger hela anrättningen en extra knuff i rätt riktning. 1000 flaskor
(10%) av den totala upplagan på 10 000 flaskor Brabazon 3 kommer till
Systembolaget vilket gör Sverige till en speciellt utvald marknad för bröderna
Teeling och deras hyllade irländska craftdestilleri. Brabazon 3 kommer att
kosta 999 kr på bolaget. Nr. 11342.
Teeling Whisky Brabazon-buteljerna hyllar kombinationen av traditionellt och modernt
och serien representerar mycket unika och intressanta irländska
whiskeybuteljeringar. Med Brabazon 3 har Teeling arbetat med en unik och

högkvalitativ, familjeägd spansk vingård i det berömda Jerez-området i Spanien med
anor från 1729. I över 300 år har de specialiserat sig på druvan Pedro Ximénez och
Teeling lyckades hämta hem några riktigt gamla fat från som har använts sedan 1918
i bodegan. Dessa sällsynta PX-fat fylldes med Teeling Single Malt whiskey som
destillerades 2005. Whiskey är en finish som lagrat över tre år på PX-faten för att ge
hela whiskeyn smak och karaktär. Resultatet är verkligen en unik whiskey packad
med toner av fikon, karamelliserad frukt och samtidigt är smaken balanserad och
angenäm.

Naturligtvis är whiskeyn inte kylfiltrerad eller på något annat vis uppfärgad med
sockerkulör, precis som all whiskey från Teeling Whisky– The Spirit of Dublin.
Bakgrunden till namnet Brabazon
Familjen Teeling har skapat whiskey sedan 1782. 2015 återvände man till sina rötter i
Liberty-området och Newmarket i hjärtat av Dublin. Det finns en annan familj som
också är synonymt med området kring Newmarket. Mellan 1500-talet och 1800-talet
dominerade familjen Brabazon över detta område i Dublin och det var William
Brabazon, the third Earl of Meath, som fick rätten att etablera den stora
handelsplatsen Newmarket. Området blev snabbt en traditionell och industriell förort
fullt av bryggerier, destillerier och handel av olik jordbruksprodukter. Den
kommersiella karaktären lockade generationer av hantverkare till området, inklusive
Walter Teeling, som 1782 byggde det första Teelingdestilleriet i Newmarket. Teeling
Brabazon Series är en hyllning till familjen Brabazon.
Fakta om Teeling Irish Whiskey Distillery:

The Teeling Whiskey Company drivs av whiskypionjärerna och bröderna Jack och
Stephen Teeling och är Irlands mest omtalade destilleri just nu. Bröderna bestämde
sig för att öppna upp det första destilleriet på 125 år i Dublin med målet att återigen
göra Dublin och Irland världsberömd för utsökt kopparpanns-whiskey igen. Valet föll
på stadsdelen ”Liberties” som tidigare var hjärtat för Dublins whiskeyindustri. Här har
man byggt upp ett nytt craft destilleri från grunden med målet att skapa fantastisk
whiskey och att återuppliva arvet från tiden då Irländsk whiskey var som bäst.

Teeling Single Pot Still återlanseras i Systembolagets
beställningsortiemnet.

Än en gång reser sig den irländska whiskyns fågeln Fenix ur askan och återlanserar sin
traditionella Single Pot Still whiskey i Systembolagets beställningssortiment. Teeling Single
Pot Still släpps den 6 oktober med artikelnummer 8229801 i 700ml flaska till priset 539 sek.
Alkoholhalt 46%. Men vad betyder egentligen Pot Still Whiskey?
Som mången gång i whiskeyhistorien så handlar det om att undvika skattmasen helt enkelt och denna
whiskeys historia är inget undantag.
Året var 1785 och på Irland beslutades det att en ny skatt skulle beläggas på mältat korn, vilket så
klart fick whiskydestillatörerna att snabbt tänka om. Varför inte börja göra en whisky på viss del
omältat korn? Det hela visade sig fungera väl och whiskyn som kom att kallas Pot Still var född. Denna
whiskey kom att bli mycket populär och fortsatte vara det in på 1900-talet då många istället började
dricka blended whiskey. Pot Still whiskey har en något ”tjockare” textur vilket gör den mycket smakrik
och kryddig.
Pot Still Whiskey har även genom tiderna kallats ”Pure Pot Still Whiskey”, men efter en ny lag 2011 i
USA på inrådan av United States Tax And Trade Bureau förbjöds ordet ”Pure” för att inte förvilla
konsumenter gällande märkning av mat och dryck, vilket fick tillverkarna att ändra sina etiketter.
Tillägget ”single” betyder att det kommer från ett och samma destilleri och har inte blandats med
annan whiskey.

Teeling Single Pot Still Whiskey är en blandning av 50% mältat korn och 50% omältat korn och har
sedan trippeldestillerats i traditionella kopparpannor. Det som gör denna Pot Still extra spännande är
lagringen vilken utgör en mix av nya ekfat, amerikanska ex Bourbonfat och vitvinsfat. Denna
lagringsmetod ger whiskyn en härlig blommighet med inslag av exotisk citrus samt en kryddig
vitpepparton. Det omältade kornet spelar också med i smaken där den tillför en brödighet av
digestivekex och rostad mandel. Whiskeyn har inte kylfiltrerats för att behålla så mycket som möjligt av
sin ursprungliga karaktär.
Att tillägga till detta är även att Teeling Single Pot Still Whiskey är den första av sin typ att produceras i
Dublin på över femtio år vilket bara i sig själv är ett tecken på detta destilleris förmåga till
återskapande och nytänkande.
Fakta om Teeling Irish Whiskey Distillery:
The Teeling Whiskey Company drivs av whiskypionjärerna och bröderna Jack och Stephen Teeling
och är Irlands mest omtalade destilleri just nu.
Bröderna bestämde sig för att öppna upp det första destilleriet på 125 år i Dublin med målet att
återigen göra Dublin och Irland världsberömd för utsökt kopparpanns-whiskey igen. Valet föll på
stadsdelen ”Liberties” som tidigare var hjärtat för Dublins whiskeyindustri. Här har man byggt upp ett
nytt hantverksdestilleri från grunden med målet att skapa fantastisk whiskey och att återuppliva arvet
från tiden då irländsk whiskey var som bäst.
The Teeling Whiskey Company är en ledande, familjeägd och oberoende whiskeyproducent och har
fått otroligt fina recensioner för sin whiskey på flertalet internationella whiskytävlingar.
Teeling Single Pot Still Whiskey finns tillgänglig på Systembolaget från den 6/10 2020 med
artikelnummer 8229801 i 700ml flaska till priset 539 sek. Alkoholhalt 46%.

Teeling Sommelier Edition – unik
whiskey lagrad på vinfat från
franska Margaux.

Teeling Margaux Wine Cask Sommelier Selection är ett whiskeysläpp där en
sommelier valt ut vinfat från den franska byn Margaux i Bordeauxregionen
vilka använts vid lagringen. Whiskeyn är en exklusiv blend med 2 delar av
Teelings bästa grainwhiskey samt 1 del maltwhiskey.
Initialt är whiskeyn lagrad minst 6 år på bourbonfat varpå den slutlagrats i 24
månader på de exklusiva fat som tidigare lagrat ett rött premier cru Margauxvin.
Whiskeyn har därmed fått en häftig färg som går åt det röda hållet och en riktigt
spännande smak signerat Margauxvinet.
Denna exklusiva Irländare släpps på Systembolaget den 18 augusti i en utgåva om
totalt 1200 flaskor. Teeling Margaux Wine Cask kostar 499 kr på bolagshyllan. Nr
11275.
Naturligtvis är whiskeyn inte kylfiltrerad eller på något annat vis uppfärgad med
sockerkulör, precis som all whiskey från Teeling Whisky– The Spirit of Dublin.

Fakta om Teeling Irish Whiskey Distillery:
The Teeling Whiskey Company drivs av whiskypionjärerna och bröderna Jack och
Stephen Teeling och är Irlands mest omtalade destilleri just nu. Bröderna bestämde
sig för att öppna upp det första destilleriet på 125 år i Dublin med målet att återigen
göra Dublin och Irland världsberömd för utsökt kopparpanns-whiskey igen. Valet föll
på stadsdelen ”Liberties” som tidigare var hjärtat för Dublins whiskeyindustri. Här har
man byggt upp ett nytt craft destilleri från grunden med målet att skapa fantastisk
whiskey och att återuppliva arvet från tiden då Irländsk whiskey var som bäst. The
Teeling Whiskey Company är Irlands ledande, familjeägda och oberoende
whiskeyproducent och har fått otroligt fina recensioner för sin whiskey på flertalet
internationella whiskytävlingar.
2020 firar Teeling Whiskey 5-års jubileum för sitt nya Dublinbaserade destilleri.

