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Whisky u źródeł

Whisky po polsku

4 Cud w beczce po winie

36 Święto whisky nad Bałtykiem

Świat oszalał na punkcie whisky
finiszowanych w beczkach po winie.
Dlaczego? Sprawdza Joel Harrison
ze szklaneczką Dalmore w ręku.

8 Małe jest... liczne

Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat w Szkocji
uruchomiono dziesięć nowych destylarni
whisky słodowej. W planach jest co
najmniej kolejnych dwadzieścia.

14 Sześć najlepszych

z etykietami Jamesona

Z destylarni Midleton wywodzi się
wiele irlandzkich marek whiskey. Colin
Hampden-White bierze udział w degustacji
największej nowej serii Jamesona.

20 Kryptonim Calculus, czyli
naukowo o beczkach

Diageo eksperymentuje z dojrzewaniem
whisky w beczkach z różnego rodzaju
drewna od ponad 20 lat. Po to, by stale
udoskonalać swój trunek.

26 Podróż do Szkocji,

niekoniecznie po whisky

Druga część relacji Rajmunda
Matuszkiewicza – nasz przewodnik opisuje
piękno kraju, liczne turystyczne atrakcje
i udziela nam bardzo praktycznych rad.

Moja whisky

32 Przepis na sukces

japońskiego mistrza

Whisky z Kraju Kwitnącej Wiśni święci
obecnie triumfy, a zawdzięcza to
w głównej mierze swojemu mistrzowi
kupażowania Shinji Fukuyo. Sprawdzamy,
co go inspiruje.

po raz trzeci!

Jastrzębia Góra jak co roku gościła miłośników
whisky, whiskey i burbonów. Gospodarzem
imprezy jest właściciel Domu Whisky Andrzej
Kubiś. Festiwal zgromadził ponad 6000 osób.

40 Nie chcę naśladować Szkotów,
postawiłem na żyto, ma polski
charakter

Michał Płucisz, właściciel Wolf Distillery,
opowiada nam o początkach w branży whisky
i zmaganiach, jakie toczy producent.

Z whisky dookoła świata

44 Beztroski trunek, czyli
spróbujcie armaniaku

Armaniak, brandy, którą Francuzi wybierają
najczęściej, jeszcze do niedawna nie cieszył
się takim uznaniem jak jego krajan koniak.
Zachęcamy do degustacji...

48 Włoski temperament i smak

Południowy Tyrol to raj dla narciarzy
i miłośników tutejszego wina. Od niedawna
ma do zaproponowania coś jeszcze – whisky.
Właśnie tu powstała pierwsza włoska
destylarnia Puni Distillery.

52 Whiskey & Dixie – wycieczka
do źródeł jazzu

„Bez gazu nie ma jazzu” – mawiają polscy
muzycy. I słusznie, co udowadnia Wiesław Kot,
związek ten był najbardziej ścisły, kiedy jazz się
rodził dwieście lat temu, w Nowym Orleanie.

Co w beczkach piszczy
56 Kalendarz adwentowy w wersji Lux
56 Pierwsze whisky radio na świecie
57 Wyspa Arran będzie miała drugą
destylarnię
57 Whisky Galore po raz drugi
58 Wielka przebudowa w Jamesonie
58 Czy wiesz, jakie whisky lubisz?
59 Wyścig przetrwania Ultimate
Ardbeg ARDventurer
60 Kraków ma swój festiwal whisky
61 Nocą w Bydgoszczy

62 Whisky na żywo po raz drugi
w Warszawie

Tegoroczna edycja Festiwalu Whisky Live
Warsaw odbędzie się 14-15 października
w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport.
Przyjedzie ponad 55 wystawców.

Dram za dramem

64 Co nowego w destylarniach

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
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Sfera kipera

Łyk historii

67 „Whisky” ocenia Whisky

80 Zapomniane destylarnie

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

71 Piękna i... whisky

Specjalnie dla nas ocenia Louise Clark,
doradca ds. napojów alkoholowych m.in.
salonu Whisky Exchange w Londynie.

Strefa konesera

Port Ellen, Rosebank, St. Magdalene
– te destylarnie już nie pracują,
ale pochodzące z nich bottlingi
osiągają ceny paru tysięcy funtów.

Przepis z kropelką

82 6 cocktails z Warszawy

Oryginalne koktajle proponują dwaj
znakomici barmani: Kuba Magnuszewski
i Adam Żurawski.

75 Wspaniała osiemnastka

„Masterclass: Single Malt Whiskies of
Scotland” – Bob Minnekeer zabiera nas
w podróż po najbardziej znanych szkockich
destylarniach.

76 Sęk w opakowaniu świadczy
o jakości whisky

Najlepsze trunki serwuje się w drewnianych
skrzyneczkach. Opakowania są niezwykle
istotne w tej branży. Dizajn pozwala
wskazać najcenniejsze lub wyjątkowe
butelki.
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