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Treści zawarte w czasopiśmie WHISKY
chronione są prawem autorskim.
Wszelkie przedruki całości
lub fragmentów artykułów
możliwe są wyłącznie
za zgodą wydawcy.
Odpowiedzialność za treść reklam
ponosi wyłącznie reklamodawca.
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Whisky u źródeł:

4 S ir Colin Hampden-White

uhonorowany
Na wielkiej gali w Zamku Blair
prestiżowy tytuł Keepers of the
Quaich otrzymało 56 osób. Wśród
nich nasz redaktor prowadzący.

6 M agiczna podróż

Pasażerowie promu z Kennacraig
do Port Ellen na wyspie Islay najpierw
widzą tajemniczy, biały punkt,
który w miarę zbliżania zmienia się
w budynki. To destylarnia Ardbeg.

26 S erge – jeden dzień

z gawędziarzem
Spotkanie w alzackim miasteczku
Colmar z najbardziej wpływowym
blogerem piszącym o whisky, Francuzem,
wychowanym w miłości do wszystkiego,
co brytyjskie.

Whisky po polsku:

28 Ś więto whisky w Poznaniu

Fascynujący świat whisky, whiskey
i burbonów dotarł do stolicy Wielkopolski.
Poznań Whisky Show odwiedziło
ponad 2500 amatorów złotego trunku.

12 W ilk budzi się z letargu

34 M asterclass – z czym to się pije?

16 B en Nevis – spotkanie

Dram za dramem:

Thurso, niewielkie miasteczko na
północnym wybrzeżu Szkocji. To tam
narodziła się whisky, której legenda
właśnie się odradza. Czas poznać
Wolfburn Distillery.

z whisky u stóp najwyższego
szczytu
Na przedmieściach Fort William
stoi kilka niepozornych budynków,
obok nich znajduje się składowisko
dębowych beczek. Zdradzają, że to
destylarnia.

Ludzie whisky:

22 G eorge IV, czyli Family

Casks z 1976 roku
George Grant jest twarzą
współczesnej Glenfarclas.
O każdej porze roku przemierza
świat dzieląc się opowieściami
i promując markę.

Możemy już w Polsce uczyć się
od najlepszych! Podczas Poznań Whisky
Show, swoją wiedzą dzielili się m.in.
Charles MacLean, Joel Harrison Grier,
Neil Ridley.

36 Co nowego w destylarniach?
Co w beczkach piszczy:

40 W spaniała pięćdziesiątka

już w Polsce
Święto destylarni Jack Daniel’s
i wszystkich jej przyjaciół
Witajcie w domu Johnniego
Wielkie zakupy
Londyńskie ikony
Francuzi w natarciu
Nowy Old Forester
Zegarek z kroplą koniaku
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Moja whisky:

Sfera kipera:

Sfera konesera:

46 B ar bez ludzi jest jak pokój

57 „Whisky” ocenia whisky

68 D o kolekcjonowania i czytania

bez książek
O kulturze picia whisky, koneserach
i kuchni „z kropelką” rozmawiamy
z Jonatanem Mrozem, menadżerem
Whisky Bar 88, najlepszego baru
hotelowego w Polsce.

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

61 P iękna i… whisky

74 D estylarnie sztuki

Z whisky dookoła
świata:

Specjalnie dla nas ocenia Amy
Seton, organizatorka eventów
i kobieta interesu, założycielka
Klubu Whisky Birmingham.

48 Tullamore D.E.W. – przełom

65 W ódka (jednak) niejeden

w historii Grantów
i irlandzkiej whiskey
Po rozważeniu ponad 50 możliwych
lokalizacji, Grantowie zdecydowali, iż
marka Tullamore powinna wrócić do
domu – miasta, które dało jej nazwę.

ma smak
Nie można z całą pewnością
ustalić skąd pochodzi wódka.
Prawdopodobnie wymyślił ją mnich,
lecz odpowiedź na to,
co go zainspirowało – niebo
czy piekło – zależy od tego, kogo
zapytamy.

52 W hisk(e)y & Western

Bez whisk(e)y nie byłoby Dzikiego
Zachodu, bez Dzikiego Zachodu
nie byłoby westernu, bez westernu
nie byłoby kina. Więc – bez whisk(e)y
nie byłoby kina.

TOP 5

przy szklaneczce whisky
Ian Buxton przedstawia listę lektur,
które każdy miłośnik whisky chciałby
mieć w swojej biblioteczce.

Producenci szkockiej, także w trosce
o swój wizerunek, wspierają projekty
artystyczne. Douglas Blyde opowiada
o tym, jak whisky miesza się ze sztuką.

Łyk historii:

78 Z apomniane destylarnie

Destylarnie, prezentowane w tym
numerze łączy to, że pochodzących
z nich trunków poszukują dziś najbardziej
wybredni kolekcjonerzy.

Przepisy z kropelką:

80 M ercy Brown z Krakowa poleca

W tym barze autorsko podchodzi się
do serwowanych propozycji. Wśród
drinków wartych spróbowania są koktajle
z kordiałem z roszponki czy… zalewą
z ogórków.
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