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Whisky po polsku:

Ludzie whisky:

Dram za dramem:

4

30

50

o ak i dzy półka i
W ostatnich latach obecność
whisky w sklepach stała się dużo
bardziej widoczna.

isky wraca do ondyn
Darrenem Rookiem rozmawiamy
o pierwszej od ponad 100 lat
londy skiej destylarni whisky.

Z whisky dookoła
świata:

Whisky u źródeł:

34

10 Renesans burbona

d arze do kie iszka
zapartym tchem czekamy
na pierwszą whisky z ingsbarns
Distillery.

16

eynier powraca
Ratownik z ruichladdich inwestuje
w irlandzką whiskey.

wietne prognozy dla burbona.
Ma być najszybciej rozwijającą się
kategorią napojów spirytusowych.
striacka ró norodno
ustriacka whisky obchodzi w tym
roku dwudziestolecie istnienia.

20

ie kie szwedzkie
oczekiwania
Mackmyra wśród ikon
szwedzkiego stylu, czyli od marze
do rzeczywistości.

26

isky w wiecie
pocz tek wie kiej przyja ni
Whisky i lm mają sobie nawzajem
wiele do zawdzięczenia.

38
42

asyczny s ak ban
wizytą w jednej z najstarszych
i najmniejszych destylarni w Szkocji.

46

D c wspó noty
Dziesięcioletnią destylarnię
ilchoman z 200-letnią aphroaig
łączą więzy krwi.

o nowego w desty arniac

Co w beczkach
piszczy:

55

wyci zca z ajwan
a alan Solist najlepszą whisky
single malt na świecie.

56

ieczór z egenda i
lepa degustacja whiskymywi e.pl,
czyli subiektywna wartość legendy.

57

agrody b ogerów
Sezon na nagrody otwarty,
czyli Wizards o Whisky wards.

58

rdbegie w przyszło
Podróż w czasie podczas
tegorocznych Dni rdbega.

60

Sfera konesera:

60

Smak na smak?
Trunek, który bije rekordy sprzedaży,
generuje zyski i ciągnie rynek w górę.

76

Sfera kipera:

Łyk historii:

65

76

isky ocenia w isky
Redaktor prowadzący, olin
ampden-White, rekomenduje
trunki na kwiecie .

zy ie cewicz pił w iskey
aszyngtona
ospodarstwo i destylarnia w Mount
ernon oczami współautora onstytucji
Maja.

69

i kna i w isky
Specjalnie dla nas rekomendacje
aroline ampden-White.

80 Przepisy z kropelką:

Recepturę i sposób przygotowania
drinków prezentują barmani z łódzkiego
klubu lite Whisky
igars.

Moja whisky:

73 Dobrana para

Piotrem wiatkowskim
rozmawiamy o cygarach i ich
związkach z whisky.

Sfera kipera

55
TOP
TOP

„Whisky”
ocenia
whisky

luty 2015

Rekomendacje redaktora prowadzącego,
Colina Hampden-White’a,
na luty.

69

69

Top 5
65

Wśród pięciu prezentowanych poniżej propozycji
z pewnością znajdziecie Państwo coś dla siebie.
Spróbujcie, przekonacie się, że było warto.

Fot. Henry Matson

63

ie sprób jesz
rzeczytaj
Spotkanie z legendami na kartach
książki ana u tona.

73
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