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Whisky u źródeł:

4 B alblair – duży sukces małej
destylarni

Destylarnia nie może się co prawda
pochwalić wielką produkcją, ale globalny
rynek sklepów bezcłowych umieścił już
jej whisky w swojej ofercie. Skąd to coraz
większe powodzenie?

10 S trathisla jest najpiękniejsza,
bez dwóch zdań...

Wizyta w regionie Speyside nie może nie
obejmować zwiedzania jednej z licznych
tutejszych destylarni whisky. Proponujemy
„Dolinę rzeki Isla”.

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.

32 D om Whisky – to jeszcze

dziecko, ale bardzo zdolne

Kupiliśmy ziemię z domem w pierwszej linii
zabudowy od morza w Jastrzębiej Górze.
Wiedzieliśmy, że z tego domku powstanie coś
niezwykłego: Dom Whisky – mówi Andrzej Kubiś,
właściciel whisky barów, kolekcjoner.

34 P olska whisky ma już

pierwszych wielbicieli

Z Bogdanem Piaseckim, właścicielem firmy
Destylarnia Piasecki i Mazurskie Miody, rozmawiamy o przygotowaniach do produkcji polskiej
whisky i powodzeniu naszych miodów pitnych.

Whisky po polsku

14 M ałe jest piękne, czyli

36 W hisky w życiu poetów

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem,
że małe jest piękne w momencie gdy przed
nami stoi mała szklaneczka wypełniona
whisky. Tak też jest z destylarniami.

„Znał kto kiedy poetę trzeźwego?” – pytał już
Jan z Czarnolasu. I zapewniał: „Nie uczyni taki
nic dobrego”. Wiesław Kot pisze o tym jak
i czym raczyli się członkowie grupy Skamandra.

18 M agiczna cząsteczka terrior

Z Whisky dookoła świata

destylarnia Benromach

Czy whisky odzwierciedla wyjątkowy splot
warunków geologicznych i klimatycznych
w których powstaje? Laura Foster sprawdza
co kryje ziemia.

22 P odróż do Szkocji,

niekoniecznie po whisky

Druk
mags production sp. z o.o.
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Pierwsza część opowieści o ojczyźnie
whisky z przewodnikiem, Rajmundem
Matuszkiewiczem, dzięki któremu poznamy
fascynującą przyrodę, zabytki i zwyczaje
Szkotów.

Moja whisky

28 W ażna jest gra zespołowa,
także w kuchni

Tomasz Purol, szef kuchni Blow Up 5050
Hall, zwycięzca piątej edycji programu Top
Chef, a także kibic piłkarski opowiada jak się
przygotowuje menu, do czego pasuje whisky
i na co stawiać w kuchni.

Skamandra – byczyli się…

40 D laczego właśnie whisky?

Simon Roser pyta producentów whisky z Australii,
Stanów Zjednoczonych i Irlandii, dlaczego wybrali
to zajęcie. Wspaniałe whisky tworzą inspirujący
ludzie…

44 S ukcesy whisky w rankingu
Millionaires

W najnowszym raporcie The Millionaires Club
wśród dziesięciu najszybciej rosnących pod
względem sprzedaży trunków wysokoprocentowych, znajdują się cztery marki whisky z Indii.

Ludzie Whisky

46 K ról statystyki

i smakosz whisky

Andy Simpson, współwłaściciel Rare Whisky 101,
już od dekady jest w czołówce inwestorów whisky.
Opowiada o tym jak ważne w branży są liczby i ich
analiza.

52 N ajlepsza whisky w Polsce

Magazyn Whisky zorganizował konkurs na
najlepszą szkocką whisky dostępną
w Polsce. Zwycięzców poznamy już 27 sierpnia podczas trzeciego Festiwalu Whisky
w Jastrzębiej Górze.

Co w beczkach piszczy

53 M rok spowił Ardbeg

Na początku czerwca fani szkockiej whisky
Ardbeg świętowali Ardbeg Day. Szmuglerska
Noc odbyła się w warszawskim Forcie
Legionów.

54 W yjątkowe japońskie
degustacje

Londyńska restauracja Sexy Fish, słynąca
z największego wyboru japońskich whisky
w Europie wprowadziła do oferty wyjątkowe
panele degustacyjne. Najdroższy – za 220
funtów.

55 W ielkie wakacyjne aukcje

Trwają właśnie dwie duże aukcje whisky
- Scotch Whisky Auction oraz Whisky
Auctioneer. Do wylicytowania prawdziwe
rarytasy. Zakończenie obu zapowiedziane
jest na sierpień.

56 W whisky liczy się skład

Na mapie Poznania pojawiło się tego lata
nowe miejsce oferujące szeroki wachlarz
whisky i innych alkoholi z całego świata.
To Squad Whisky.

Dram za dramem

58 C o nowego w destylarniach
Whisky dla abstynenta
Wyzwanie od Glenlivet
Lossit z nagrodą Global Whisky
Masters
Rarytas na lotniskach
Rodzinna seria

58
Bruce - Gardyne pod tytułem „The Scotch Whisky
Treasures”.

70 P odróże kształcą...
kolekcjonerów

Greg Dillon podpowiada jak i gdzie zdobywać
butelki poszukiwane do kolekcji marzeń. Jako
przykład podaje swojego teścia, największego
kolekcjonera irlandzkiej Teeling.

Łyk historii

76 Z apomniane destylarnie

Strefa kipera

Historii zamkniętych destylarni jest wiele, nawet
znawcy nie znają wszystkich. Dziś wspominamy
kolejne gorzelnie, oczywiście szkockie, ale nie
zabraknie polskiego akcentu.

61 „Whisky” ocenia whisky

Przepis z kropelką

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

80 L ovely Kyoto, 37 West 26th,
Blood Orange Sour

65 P iękna i… whisky

Specjalnie dla nas ocenia Karen Fullerton,
światowy ambasador spółki Glenmorangie,
która obejmuje również Ardbega.

Przepisy na znakomite koktajle podaje Young Kim
z nowojorskiego Flatiron Room, nazwanego przez
kilka czasopism „najlepszym barem świata”.

Strefa konesera

69 „The Scotch Whisky

Treasures” – lektura dla
początkujących

TOP 5

Współpracownicy
Billy Abbott Dave Alcock Edward Bates
Ian Buxton Nina Caplan
Alwynne Gwilt Caroline Hampden-White
Joel Harrison Wiesław Kot
Charles MacLean Rajmund Matuszkiewicz
Neil Ridley Joanna Rutkowska
Sam Simmons Gavin D. Smith
Hamish Smith Nicola Young
Bartosz Ziembaczewski

W ubiegłym roku światło dzienne ujrzała
pięknie wydana książka autorstwa Toma
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