
The Famous Grouse
En kort introduktion
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Grouse betyder Ripa
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Historia

Famous Grouse spades 1896 av Matthew Gloag, vars namnteckning trycks på 
varje butelj av The Famous Grouse.
Hans farfar grundade familjens vin & spritaffär i Perth 1835 och hans farbror 
William började blanda whisky 1860
Man håller nu till vid Glenturret destilleri i Crieff, det äldsta i drift varande 
destilleriet i Skottland.
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Glenturret

Är ett tämligen litet destilleri, som startades 1775. Är det enda som mäskar för 
hand och har en stillman som spelar säckpipa!
Det har ca 80 000 besökare per år.
Grundades 1775 av John och Hugh Drummond
Gör single malt, Glenturret, i små serier.
Förmodligen upptas större utrymmet av Famous Grouse
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Famous Grouse

Huskyn får sin unika (?) smak av tunnorna det lagras i. Famous Grouse är 
väldigt noga med detta. Man planterar egna skogar för att rätt sorts ek.
Genom att lagra i olika fat kan man fram olika intressanta smaker.
De olika sorterna blandas i en komplex process där det kan dröja månader 
innan sorterna är hopgifta
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De olika sorterna
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Taste notes, Snow Grouse

Appearance
Straw, clear and bright

Aroma
Soft creamy vanilla, cloudy honey, nutmeg and lightly oaky

Taste
Smooth and sweet vanilla fudge

Finish
Sweet and lingering
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Taste notes, Alpha Grouse

Appearance
Dark burnished gold, clear and bright

Aroma
Toasted orange peel, cinnamon sticks and dark chocolate

Taste
Sweet vanilla initially, developing dry smokiness

Finish
On the nose the first display is sherbet sweet. Deeper exploration provides 
warmth and richness, before a lingering, velvety, smouldering, smoke-filled finish
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Chivas Regal
En kort introduktion
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Historia

Företaget Chivas Brothers räknar sin historia tillbaka till en lyxinriktad mataffär 
i Aberdeen som öppnade 1801. 1842 blev Chivas Brothers hovleverantör till drottning 
Viktoria. På 1850-talet lät James Chivas börja blanda en egen whisky för Chivas 
Brothers, i syfte att få fram en mjukare whisky till sina kunder.
I början av 1900-talet skapade Chivas Brothers en whisky med längre lagringstid 
för export till USA, där det vid denna tid fanns efterfrågan på lyxprodukter. Denna 
whisky döptes till Chivas Regal.
Chivas Brothers och Chivas Regal köptes 1949 av Seagrams. 1950 köpte Chivas 
Brothers Strathisla distillery, som producerar Strathisla Single Malt som används i 
blenden till Chivas Regal.
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En video om Strathisla

En video om blending Nu provar vi!
Slainthe!
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