NWS Julkul
Hantverkargården fredagen den 5 december 2014 kl. 19.00
Vi provade denna gång 3 sorter från Irland.
Jameson 18y
Connemara 12y
Writer’s Tears
Det kom även en gäst Claes Stenmark från Virtuous Vodka.
Det blev fullt hus, 50 st. till denna sista provning år 2014.
Provningstemat var inspirerad av NWS resa till Irland i september och första whiskyen
presenterades av Stickan, Jameson 18y. Whiskeyn har lagrats på Bourbonfat och på fat som
tidigare innehållit Olorososherry. Doften är ”Aromatic oils with a touch of wood and spicy
tooffe” och smaken har ” Extremely smooth fudge/tooffe, spice, hints of wood and leather,
gentle sherry nuttiness and vanilla”.
Kostar 920:- och har best. nr 71126
Bengt presenterade sedan nästa sort som var Connemara 12y, en rökig single malt från
Cooley distillery. Här kan ni lyssna på en Connemaraprovning:
https://www.youtube.com/watch?v=2JpbH5ssxzs
Kostar 699:- och har best. nr. 89668.
Sist ut var Janne som presenterade Writer’s Tears som är en ”Pure Pot Still”.

I ett försök att undvika hög skatt valde många destillerier i början av 1800-talet att
använda en högre andel omältat korn, istället för mältat korn som var högre
beskattad. Detta resulterade i en mycket annorlunda typ av Whiskey och en som vi
har lärt känna som "Pure Pot Still Irish Whiskey ". Denna typ av Whiskey blev känd
som en slags champagne av Irish Whiskey.
Den mycket eftertraktade sprittypen var en favorit bland irländska författare genom
1800- och 1900-talet.
Även ren “Pure Pot Still” var en gång utbredd i Irland men ett antal historiska
faktorer, bland annat det irländska frihetskriget, det irländska inbördeskriget, och
förbudstiden i USA bidrog till en drastisk minskning av antalet irländska destillerier.

Majoriteten av de överlevande destillerierna började producera blandningar och single
malt-whisky till nackdel för Pure Pot Still.
Writers Tears är den ledande kraften för att återskapa några av de fantastiska
whiskey-stilarna från över 100 år sedan.
Writer’s Tears har destillerats två gånger i pot still och har en väldigt mjuk och
honungsaktig smak, med söta toner av vanilj, och lite syrlighet som påminner om
kumquat och citrus.
Kostar 548:- och har best. nr. 85550
Kvällens bästa whiskey blev Jameson 18y tätt följd av Writer’s Tears.
Nu presenterades kvällens gäst som var Claes Stenmark från Virtuous Vodka som
finns i Nynäshamn, www.virtuousspirits.com

I Nynäshamn tillverkas smaksatt vodka gjord på ekologsk råg. Men inte den färgoch aromämnesfyllda sorten som du normalt hittar på Systembolaget – Virtuous
spirits vodka innehåller bara sprit smaksatt med äkta råvaror. Därför har den också
blivit Ä-märkt.
– Vi såg att hela produktsegmentet smaksatt vodka var helt eftersatt vad gäller smak och
kvalitet. Jag har själv smaksatt min egen vodka för personligt bruk i runt 10 år. Jag har
tidigare jobbat som kock och kände att jag ville komma tillbaka till att jobba med smak för
några år sedan, säger vd Claes Stenmark, som startade företaget Virtuous Spirits
tillsammans med sin svåger.
Spriten tillverkas av ekologisk råg, destillerad till 96,5% och
smaksätts sedan med chili, hallon, ingefära, havtorn, citron eller
vanilj. Även de ekologiska. Smaksättningen sker genom att
respektive råvara helt enkelt får ligga och dra i spriten.
– Vi producerar våra smaksatta vodkor i Nynäshamn genom
macerering i ståltankar. Vi filtrerar sedan varsamt för att inte förlora
smakämnen. Det doftar och smakar som råvarorna gör och det är
lika underbart varje gång att se reaktionerna hos den som testar vår
vodka, berättar Claes Stenmark.
Den Ä-märkta vodkan finns i nuläget i Systembolagets
beställningssortiment samt i butikerna i Nynäshamn, Handen och
Västerhaninge.
– Sverige är vår naturliga första marknad och vi vill först etablera
oss starkt här för att förnya och värna om den svenska
vodkatraditionen. Men vi vill också ta Virtuous Vodka till andra marknader. Det är inte bara i
Sverige som vodkamarknaden är eftersatt och det finns ett utrymme för en högkvalitativ
naturligt smaksatt svensk vodka, säger Claes Stenmark.
Claes presenterade sorterna Hallon, Vanilj, Bitter lemon, Havtorn, Ingefära, Chili samt en
Selectionbox med 6 sorter. Han skickade runt ett glas av varje sort som vi fick lukta på,
de som var lite fräcka tog sin pipett och ”slangade” upp lite för att smaka.
Alla sorterna är på 38%.
Sedan fick vi alla ett snapsglas med Havtorn att dricka till Julmaten. Tyvärr blev snapsen lite
för varm för att komma till sin rätt. Här kommer nu priser och best. nr. på sorterna:

Selection
kostar 226:- best. nr. 86711
Hallon
kostar 300:- best. nr. 84978
Bitter Lemon kostar 300:- best. nr. 84908
Havtorn
kostar 300:- best. nr. 84940
Ingefära
kostar 300:- best. nr. 30013
Chili
kostar 300:- best. nr. 84017
Vanilj
kostar 300:- best. nr. 84965

Efter den uppskattade presentationen av Claes Stenmark så var det dags för Mickes Julbuffe’
som innehöll många godsaker. Därefter blev det kaffe och det efterlängtade Jullotteriet ,
4 lottringar med 5 vinster på varje ring.
Vi du se bilder från kvällen med alla pristagarna kan du klicka här.

