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Whisky po polsku:

Ludzie whisky:

Dram za dramem:

Sfera konesera:

Moja whisky:

Łyk historii:

4 W hisky coraz bliższa

28 Ź ródło przyjemności

53 Informacje dotyczące

59 P odróż z Macleanem

64 W hisky jak krwisty jeleń

78 U sherowie – nie tylko whisky

Już ponad 1/5 Polaków regularnie
pija whisky.

Z whisky dookoła
świata:

8 S zkocka zaczyna się w Jerez
Zanim beczki po sherry trafią
do Szkocji. Z wizytą u bednarzy
w Jerez.

15 W hisky za Odrą

Za naszą zachodnią granicą
wprost roi się od destylarni.
I to całkiem niezłych!

Z Dave’em Broomem rozmawiamy
o nowych sposobach cieszenia się
whisky.

32 C askstrength – duet

bez sztywniactwa
Przedstawiamy twórców witryny
internetowej, która niszczy
stereotypy związane z trunkiem.

Whisky u źródeł:

36 M iliard euro w whiskey

Irlandzka whiskey odzyskuje blask.
Wielkie inwestycje w trakcie.

18 P owiew świeżości

42 A rdmore – nie tylko

24 F ińska whisky puka

46 D estylarnia na skraju

z Doliny Hudson
Z wizytą w Tuthilltown,
destylarni reprezentującej nową falę
w produkcji whisky.

do drzwi
Teerenpeli – destylarnia w Lahti
wciąż się rozwija.

blended
W oczekiwaniu na powiększenie
oferty single malt z destylarni
w Kennethmont.

Speyside
Dalwhinnie – jedna z najbardziej
popularnych destylarni na szlaku
miłośników whisky.

48 J azz na Islay

Z Annabel Meikle w destylarniach
na Islay, przy okazji Lagavulin Islay
Jazz Festival.

whisky w niewielkich
porcjach

Co w beczkach
piszczy:

56 D wie pięćdziesięciolatki
Balvenie
Rarytasy z dwóch beczek
z destylarni w Dufftown.

57 P rometheus niesie ogień
Pierwsza odsłona serii Glasgow
Distillery Company.

Reedycja „Whiskypedii” Charlesa
Macleana – przewodnika po świecie
whisky.

60 P erfekcyjne roczniki

Inver House
Nadążanie za nowinkami
przynosi szereg niespodziewanych
przyjemności.

Z Karolem Okrasą rozmawiamy
o whisky w kuchni, na stole
i w jego życiu.

Pierwsi blenderzy – ojcowie
nowoczesnego przemysłu whisky –
i ich darowizna dla Edynburga.

80 P rzepisy z kropelką:

Sfera kipera:

Recepturę i sposób przygotowania
drinków prezentują barmani z
poznańskiego Whisky Baru 88.

69 „Whisky” ocenia whisky
Redaktor prowadzący, Colin
Hampden-White, rekomenduje
trunki na luty.

73 P iękna i... whisky

Specjalnie dla nas – rekomendacje
Emily Harris.

58 A pelują o niższą akcyzę

Brytyjska branża alkoholowa
postuluje zmniejszenie o 2 proc.
akcyzy na alkohol.
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