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Fot. „Spectre”, reż. Sam Mendes, studio: B24, Columbia Pictures, Danjaq, Eon Productions,
Metro-Goldwyn-Mayer, dystrybucja Forum Film Poland Sp. z o.o.
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Whisky po polsku:

Ludzie whisky:

Dram za dramem:

4 Ludzie whisky, czyli dwa dni

30 S arah Dickson: Polacy

50 Co nowego w destylarniach

w Jastrzębiej Górze
To były piękne, festiwalowe chwile!
Wykłady, warsztaty, degustacje
i spotkanie z interesującymi ludźmi.

Z whisky dookoła
świata:

10 W hisky po walijsku

Walijczycy z dumą mówią o swych
bogatych tradycjach, związanych
z destylacją oraz o swej jedynej
destylarni whisky – Penderyn.

16 S zkocka gościnność

na najpiękniejszej Harris
Wybudowana w tym roku
destylarnia przyciągnęła inwestorów
z całego świata. Warto odwiedzić
wyspę nie tylko dla whisky. Turyści
wybrali ją numerem 1 w Europie!

22 Tutti Frutti w złożonym

świecie whisky
Historię owoców i browarnictwa
Europy połączyli gorzelnicy, tworząc
whisky z charakterem – zaczynając
od terenów Alzacji a na Włoszech
kończąc.

26 W strząśnięty i zmieszany

Alkohol nie jest dodatkiem
do Jamesa Bonda – to część samej
postaci, jak garnitur prosto spod
igły. Co pijał słynny agent 007?

wybierają jakość. Szkocką
Dyrektor ds. zagranicznych
Związku Szkockiej Whisky mówi
o największych rynkach whisky
na świecie i o tym, że po trunek ten
coraz częściej sięgają nasi rodacy.

32 W Polsce dużo wiedzą

o whisky
Colin Hampden-White rozmawia
z Hamishem Torrie, ambasadorem
Ardbega.

Whisky u źródeł:

38 R odzina, farma i pomysł

na biznes
Klan Stirlingów dba by wszystko
pozostało w rodzinie, w końcu
zbudowali destylarnię na ziemiach,
które uprawiały cztery pokolenia
rodu.

44 M istrzowskie słodowanie

Gorzelników whisky na całym
świecie łączy poleganie na słodzie
– magicznym składniku, który
sprawia, że proces wytwarzania
trunku staje się możliwy.

46 K eep walking!

Whisky reklamują wciąż nowe
gwiazdy. W tym roku ze szklaneczką
Haig Club pojawił się David
Beckham, a filmował go Guy
Ritchie, do niedawna mąż Madonny.

Co w beczkach
piszczy:

54 N a żywo, w Warszawie
Whisky Live Warsaw – impreza
obowiązkowa dla każdego fana
złotego trunku.

55 K olejny rekord japońskiej

whisky
Za 52-letnią Karuizawę z 1960 roku
na aukcji Bonhams zapłacono
918 750 dolarów hongkońskich,
czyli równowartość 118 500 dolarów
amerykańskich.

56 K osmiczny smak Ardbega

Przez trzy lata whisky dojrzewała
w orbicie okołoziemskiej, a taka
sama próbka w ziemskiej destylarni.
Czym się różnią? Skład chemiczny
niewiele, ale zapach i smak mają
inny.

58

66

78

Moja whisky:

Sfera kipera:

Łyk historii:

58 D źwięki Aberlour

66 M iędzy malt a blended

78 Z apomniane destylarnie

Joel Harrison i Neil Ridley odkrywają
związki między ikonami whisky
i muzyki. Łącząc w pary wyjątkowe
Aberlour z piosenkami.

Czy whisky single malt jest dużo
lepsza niż blended? Rzecz gustu.
Można lubić obydwa trunki.

69 „Whisky” ocenia whisky

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

Sfera konesera:

62 O szustwa na aukcji,

73 P iękna i... whisky

TOP 5

czyli uwaga na fałszywą
whisky
Boom na aukcjach whisky
przyciągnął kryminalny półświatek.
I chociaż są już odpowiednie
zabezpieczenia i kontrole, bywa,
że podejrzane butelki trafiają
pod młotek.

Specjalnie dla nas rekomenduje
Alice Lascelles, dziennikarka
i ekspertka od mocnych trunków.

77 W hisky – leksykon

Kryzys w latach 80. spowodował,
że ponad dwa tuziny szkockich gorzelni
ogłosiło upadłość. Przypominamy
niektóre z nich.

Przepisy z kropelką:

80 K oktajl z... pudełka 

Wyjątkowe propozycje Mateusza
Szuchnika, członka prestiżowej
akademii „World Best 50 Bars”,
laureata wielu międzynarodowych
konkursów barmańskich.

smakosza
Recenzja pozycji, opisującej whisky
słodową w formie katalogu –
dla wszystkich kupujących trunek
i dla koneserów szukających
konkretnych smaków.
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