Tobermory 12YO

Whisky - Skottland, Islay
Produsent: Tobermory Distillery
Produsentbeskrivelse:
Tobermory ble etablert 1798 og er det eneste distilleriet på Isle of Mull og et av de
eldste komersielle distilleriene i Skottland. Det er et unikt distilleri, ikke bare på grunn
av den idylliske beliggenheten, men også fordi det produserer to veldig forskjellige
single malts; den fruktige Tobermory og den mer robuste og røykfylte Ledaig.
Navnene er ikke tilfeldig; selve distilleriet ligger like ved en rolig havn i et område
kjent som Ledaig, som betyr «trygg havn» på Gælisk, på den andre siden av bukten
ligger tettstedet Tobermory og skinner som en perle med sine fargerike hus.
Produktinformasjon:
Den 12 år gammel Tobermory singelmalt er en perfekt illustrasjon av vårt hebridiske
hjem. Vi bruker det beste urøkte bygget, vårt eget kildevann og velprøvde
destilleringsmetoder som lar essensen av hjemmet vårt på Isle of Mull vise seg. Vårt

Passer til:

eksepsjonelle og rene kildevann kommer fra en liten bekk, Gearr Abhainn som har
sin opprinnelse 3 km over Tobermory og mater en privat innsjø som ligger 2 km fra
destilleriet i en høyde på 122 meter. Kombinert med skotske ‘optic’ og ‘concerto’
bygg og vårt valg av gjær, er dette den første viktige faktoren som former karakteren

BESTILLINGSINFORMASJON

til Tobermory 12 år gammel singelmalt.

Volum:

0.7

Gjæringstiden på Tobermory er relativt kort, men det er de uvanlige formede ‘pot-

I kasse:

6

stills’ som er det neste viktige trinnet i å skape Tobermory-stilen. De lanterneformede

Emballasje:

Glass

kjelene med kokekuler har ‘lyne arms’ med s-formede bøyninger som skråner bratt

Vinmonopol nr:

12399801

oppover. Dette økte tilbakeløpet gir en lett, frisk og fruktig karakter som reflekterer

Vinmonopol pris:

kr 669,90

hjemmet vårt i den fargerike byen Tobermory. Etter modning i amerikanske eikefat i
12 år har Tobermory singelmalt en fargerik aromapalett av livlig frukt og krydder med

Bruk av alkohol kan gi ulike
skadevirkninger. Nærmere
informasjon finner du her.

litt subtil salt som reflekterer havnevannet vårt her på øya Tobermory.
Smaksnotater:
Lukt av sitrus, karamell og havsalt med kremaktig vanilje. Smak av fersk sitrus, epler
og tropisk frukt, etterfulgt av kremaktig karamell, blomsterhonning med subtil salt.
Gyllen farge.
Alkohol:
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