BUSHMILLS ORIGINAL
Art. nr 410
Pris 236,72 kr exkl. moms
Alkoholhalt 40%
Storlek 700 ml
Land Irland
Varukategori Whiskey

Varumärke Bushmills

Information Den irländska whiskeyn har det senaste decenniet vuxit enormt. Exporten har på
10 år ökat med 200 procent. I dag finns ett 30-tal destillerier i drift på Irland, vilket är en
fantastisk utveckling eftersom det så sent som på 1980-talet endast fanns två. Irland har varit
plågat av fattigdom och ekonomiska svårigheter, och dessutom krig och inre oroligheter. 1850
infördes en skatt på mältat korn. Anledningen var att säden behövdes till bröd. Som enda
destilleri på Irland fortsatte dock Bushmills att hämta malt från Islay. Den mest sålda av
Bushmills whiskey är en av deras blended whiskey Bushmills Original. Det är en klassiker som
är uppskattad världen över. Klassikern Bushmills Original blandas av femårig grainwhiskey
med omkring 50 % maltwhiskey.
Karaktär Doft: Den är full av vanilj, honung har en lätt blommig och gräsaktig ton. Där finns
fläder och en behaglig parfym. Smak: Den är lätt med inslag apelsinchoklad, mineraler en liten
havssälta. Eftersmaken är söt, tämligen lång med en liten ingefärston.
Passar till Original kan drickas som den är, men är också en populär bas i många
whiskydrinkar.

Om producenten
Bushmills är ett så anrikt destilleri att dess tidigaste rötter försvinner långt tillbaka i whiskyhistorien.
Bushmills har visat sig vara en verklig överlevare, trots bränder, krig, explosioner och konflikter har destilleriet alltid stått pall, även den mörka tid
när det endast fanns två destillerier kvar på ön, i dag finns det närmare 30 destillerier. En anekdot är att Bushmills var det första irländska
destilleriet som fick elektricitet. Det gick sådär, när man slog på strömmen några dagar senare brann destilleriet ner.
Obestridligt är Bushmills ett av världens äldsta destillerier även om den första historien gått förlorad. Genom den lilla nordirländska staden
Muileann na Buaise, som de gaelisktalande alltjämt säger, rinner floden Bush, som i århundraden gett vatten och kraft till destilleri och kvarn.
Mycket stor betydelse för Bushmills skulle Ellen Jane Corrigan få. Hon tog över destilleriet efter sin man under 1800-talets sista decennier och
såg till att Bushmill etablerades internationellt. Under hennes tid sjösattes ångfartyget S.S Bushmills, som exporterade stora mängder whiskey
över Atlanten och till avlägsna länder som Singapore, Kina och Japan. Kanske hade Bushmills inte ens funnits utan henne.
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