Japansk Whisky
Lite historia
Vilka aktörer finns
Presentation av kvällens destillerier

Historia
• 1920 gifter sig Masataka Taketsuru/Rita Cowan i Skottland
• 1924 startar M T destilleri, Yamazaki, tillsammans med
Shinjiro Torii, sedermera blev detta Suntory
• 1934 eget destilleri, cider och öl
• 1940 första whiskyn Yoichi
• Efter kriget blev det Nikka
• Nikka och Suntory är de två stora whiskybolagen i Japan och de pratar
inte med varandra sedan 1934. M T är raderad i Suntorys historia.

Aktörer
• Nikka
• Yoichi
• Miyagikoy

• Suntory
• Yamazaki
• Hakushu

• White Oak Distillery
• Akashi

• Chugoku Jozo
• Togouchi

• Samt ytterligare 10 destillerier

Of Nikka's two malt whisky distilleries, Yoichi produces rich,
peaty and masculine malt. The whisky gets its distinct aroma
and body from direct heating distillation, in which the pot stills
are heated with finely powdered natural coal--the traditional
method that is hardly ever used today, even in Scotland.

Miyagiokyo produces Coffey grain whisky, and maltwhisky
of different ages 10-15, also NAS, and bottling.
Capacity 3 000 000 l

White Oak grundat 1984 . Första whiskyn släpptes 2007. 2013 kom första singel cask bottling.
De använder mest Bourbon fat, men också sherry-, cognac- och varierande vinfat.

Tasting notes: The deep colours and surprisingly warm nose, tips you off that there is sherry
influence. There is peach tea and autumn fruits when you sip, and a fairly short finish.

Togouchi destilleri ägs av CHUGOKU JOZO Co., Ltd.
Bolaget ser ut att vara mycket stort, säljer inte bara alkohol utan också mat, läkemedel, fastigheter/mark, kosmetika och
försäkringar.
Malttillverkning introducerades 1997, men i övrigt nämner man inte något om whiskytillverkning på sin presentation av
bolaget.
Whiskytillverkningen nämns inte heller i Malt Whisky Yearbook.
Det man tillverkar är en blended med Malt och Grainwhisky. Det går inte att hitta proportionerna någon stans.

•Akashi Nr 85544,Blended
Tillverkad i Japan

•489:-

Flaska , 500 ml

•Alkoholhalt
•40 %
•Producent
•White Oak Distillery
•Leverantör
•Clydesdale AB
•30% maltkorn

•Nikka All Malt Nr 427
•

Tillverkad i Japan

•395:•Flaska , 700 m

• Smakrik, balanserad whisky med fatkaraktär, inslag av
honung, choklad, vanilj, ostronskal och örter.
• Serveras rumstempererad som avec.
• smaksymbol avec/digestif
• Säljstart 2014-12-01
• Alkoholhalt 40 %
• Färg Gyllengul färg.
• Doft Nyanserad doft med fatkaraktär, inslag av honung,
vanilj, lakrits och röda äpplen. Råvaror Kornmalt.
• Producent The Nikka Whisky Distilling Co
• Leverantör Symposion International A

Togouchi Nr 84303
NoAge
Tillverkad i Japan
598:- Flaska , 700 ml
•Säljstart
•2014-11-03
•Alkoholhalt
•40 %
•Producent
•Chugoku Jozo
•Leverantör
•Clydesdale AB
•Mycket lätt, dominerad av Grainwhisky,
lite bourbontoner,bränt socker, ingen
rökighet

A grain whisky with different features (an unblended
whisky with a soft sweetness and an unblended whisky
with rich minerals and grains) blends a well balanced peat
aroma and a malt whisky that has a soft sweetness like
vanilla and chocolate. Utilize the youthfulness, the whisky
has been finished with a light flavour but comes with a
kick.

•Nikka Nr 551
•from the Barrel
•

Tillverkad i Japan

•409:-

Flaska , 500 m

Komplex, maltig smak med fatkaraktär och viss rökighet, inslag
av torkad frukt, apelsinblommor, honung, marsipan och
salmiak. Serveras rumstempererad som avec.
smakklocka rökighet med värde 4
Säljstart 2013-06-01
Alkoholhalt 51,4 %
Färg Brungul färg.
Doft Komplex, maltig doft med fatkaraktär, inslag av torkade
aprikoser, apelsinblommor, honung och marsipan. Ton av rök.
Råvaror Mältat korn och andra sädesslag
Producent The Nikka Whisky Distilling Co
Leverantör Symposion International AB

•Nikka Nr 455
•Super Revival
Tillverkad i Japan

•549:- Flaska ,700 ml
•Alkoholhalt
•43 %
•Färg
•Gulbrun färg.
•Smak
•Komplex smak med tydlig fatkaraktär, inslag
av torkade aprikoser, ceder, choklad, kanel,
nötter och vanilj.
•Serveras rumstempererad som avec.
•Doft
•Komplex doft med tydlig fatkaraktär,
inslag av torkade aprikoser, ceder,
marsipan, saffran, kanel, örter och vanilj.
•Producent
•The Nikka Whisky Distilling Co
•Leverantör
•Symposion International AB

