Fakta & Recept

THE CASK OWNERS BOTTLING 2015

FA K TA & R E C E P T

B o x D E S T I L L E R I - C a s k O w n e r s B o t t l i n g 2 0 15

MELLAN 2011 OCH 2015 har vi sålt och fyllt närmare 3000 kundfat med destillat från
box. En del kunder har valt att buteljera efter tre år men de flesta väljer att vänta
ytterligare ett eller ett par år.
Många gånger har vi fått frågan vad vi gör av slattarna som blir kvar när vi tömt och
buteljerat ett ankare åt en kund. Rimligtvis blir det en liten skvätt över. Ett ankare är
ett gammalt svenskt rymdmått för våta varor motsvarande 15 kannor eller 39,25 liter
och blev ett officiellt mått år 1665. Om vi vid buteljering får ut 34,65 liter ur ett fat
räcker det till 69 hela flaskor á 50 cl vid fatstyrka. Kvar blir då 15cl whisky som vi inte
kan skicka iväg till valt utlämningsställe. Ibland blir det bara någon centiliter över och
ibland nästan en hel flaska.
Vad gör vi då med alla dessa slattar? Svaret är cask owners bottling.Vi tycker att
bästa lösningen är att ge tillbaka kvarstoden till alla våra fatägare genom en unik
buteljering. I slutet av oktober 2015 hade vi sparat ihop 31,2kg från 134 buteljeringar.
Den whiskyn användes som toppnot för att krydda upp en bas från quarter casks
vilket i det här fallet är bourbon barrels ombundna för att rymma ungefär 130 liter.
En kraftigare bas hade fullständigt dolt karaktären från ingående slattar.
Välkomna att följa med.
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RECEPT
97,13 % av ingående whisky kommer från 130-liters bourbonfat.
Resterande 2,87 % utgörs av slattar från tömda och buteljerade
kundankare.
21,12 % av ingående whisky är rökig.
cask owners bottling är varken kylfiltrerad eller färgad.
INGREDIENSER
Jäst: Fermentis Safwhisky M-1.
Orökt malt: Pilsnermalt från Vikingmalt i Halmstad.
Rökig malt: Pilsnermalt från Castle Maltings i Belgien.
Rökt till 31-45ppm fenolhalt med torv från Skottland.
Processvatten: Från Bålsjön, filtrerat genom sand- och kolfilter.
PROCESS
Kylvatten: Från Ångermanälven
Ingående batcher: Se tabell
Batchstorlek: 1.2 ton malt
Genomsnittlig jästid: 80 timmar i rostfria jäskar.
Destillerad: mellan 2011-02-21 till 2012-10-02
Första skärning av hjärtat:
Orökt recept: 13 minuter huvud (försprit)
Rökigt recept: 30 minuter huvud (försprit)
Andra skärning av hjärtat:
Orökt recept: 67 % ABV (20°C)
Rökigt recept: 60 % ABV (20°C)

INGÅENDE FAT
Bourbonfaten är tillverkade i storlekarna 40 och 130-liter av
nytömda bourbon barrels. Faten på 130-liters (quarter casks)
är tillverkade i Skottland av Speyside Cooperage och de på
40-liter är tillverkade av Thorslundkagge i Sverige.
Faten av amerikansk ek är svensktillverkade av kolad vitek
(Quercus alba). Materialet lufttorkad i 24 månader. Tillverkade
av Thorslundkagge i oktober 2011.
Faten av ungersk ek är tillverkade av mediumrostad bergsek
(Quercus petraea) från norra Ungern.
Faten av svensk ek är tillverkade av skogsek (Quercus robur)
från Hornsö Mönsterås uppsågad dec 2008 lagrad utomhus i
36 månader, tillverkade januari 2012 med mediumplus-rostning.
Faten av fransk ek är tillverkad av mediumrostad bergsek (Quercus petraea) från Allier. Sherryfaten ombundna till 40 liter av
Thorslundkagge. Ursprungsfat 500-liters oloroso.
2015-10-29 tömdes 1090kg whisky med en genomsnittlig
alkoholhalt på 59,3% till blandningstank.
Alkoholhalten justerades till förutbestämda 53,5% i samband
med buteljering.
cask owners bottling 2015 buteljerades 2015-11-02 i en
upplaga av 2619 flaskor. 2466 flaskor släpptes via ett dolt artikelnummer i Systembolagets beställningssortiment. Resterande
flaskor med en ”Non official bottling”-etikett reserverades till
mässor och provningar.
Vi rekommenderar att cask owners bottling 2015 får luftas i
glaset en stund för att komma till sin rätt.
Tillsätt gärna ett par droppar vatten för att lyfta fram dofterna
i glaset.
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FATLISTA

FAKTA

ETIKETT

PACKSHOT

ALKOHOLHALT: 53,5 % ABV

ÅDALEN

SWEDEN

ÅLDER: 3 ÅR (SNITT 4,097 ÅR)

FOR CASK OWNERS ONLY

FENOLHALT: 0, 31, 39, 40, 43 OCH 45 PPM. SNITT 9 PPM (MALT)

O U R A I M I S to embrace the unique conditions of

SINGLE MALT WHISKY
THE HIGH COAST DISTILLERY

FAT: 1ST FILL BOURBON, 1ST FILL OLOROSO SHERRY SAMT NY

based on a passion for craftsmanship, experiences
and taste. We are at the beginning of a
long and exiting journey. You’re
welcome to join us and to share our
passion. Enjoy with respect!

AMERIKANSK, UNGERSK, FRANSK OCH SVENSK EK.

NON CHILL-FILTERED
NO ADDED COLOURING

ANTAL FLASKOR: 2466 ST

FOR CASK OWNERS ONLY

FLASKVOLYM: 50 CL
PRIS: 790 KR

the local landscape and make a world-class whisky,

Distilled and bottled by Box Destilleri AB, Bjärtrå Sweden

ÅDALEN

500ml

SWEDEN

DISTILLERY
MANAGER

53,5% vol

For detailed information please visit: boxwhisky.se

FOR CASK OWNERS ONLY

NAMNSÄTTNING

SINGLE MALT WHISKY

O U R A I M I S to embrace the unique conditions of
the local landscape and make a world-class whisky,
based on a passion for craftsmanship, experiences
and taste. We are at the beginning of a
long and exiting journey. You’re
welcome to join us and to share our

THE HIGH COAST DISTILLERY

passion. Enjoy with respect!

NON CHILL-FILTERED
NO ADDED COLOURING

FOR CASK OWNERS ONLY

Distilled and bottled by Box Destilleri AB, Bjärtrå Sweden

500ml

DISTILLERY
MANAGER

53,5% vol

For detailed information please visit: boxwhisky.se
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