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Whisky u źródeł

Whisky po polsku

6 Whisky zbożowe starzeją się

22 Whisky Live Warsaw

Gavin Smith sprawdza, dlaczego stare,
luksusowe whisky zbożowe stają się
coraz modniejsze. Sukcesu upatruje
w niepowtarzalnym smaku i bardzo
przystępnej cenie.

Po raz trzeci stolicą Polski zawładnęła
whisky. Na festiwal przybyły tłumy.
Czekając na wejście, można było ogrzać
się wódką od Stilnovisti i spróbować cygar.

z wdziękiem i smakiem

– na żywo ze świata whisky

26 Whisky za „żelazną kurtyną”

Adres redakcji
Śląska 20, 60-614 Poznań
tel. +48 61 656 70 60
redakcja@whiskymagazyn.pl
www.whiskymagazyn.pl

10 Tomatin wkracza na salony

– Żyj w zgodzie z sąsiadami! – podkreśla
szef destylarni Tomatin. Spróbujmy więc
whisky z gorzelni, w której wspólnota jest
wartością. Poznajmy jej historię.

W dobie stalinowskiej Polska była
całkowicie odcięta od Zachodu. No, ale
tych parę kropel whisky zawsze jakoś
przeciekło… Na przykład do prezydenta
Bieruta.

Prenumerata
www.whiskymagazyn.pl/prenumerata

16 Szesnaście kadzi i co z tego

Ludzie whisky

Wydawca
Stilnovisti Investments SA
Śląska 20, 60-614 Poznań
Reklama
Ewa Wnękowska
ewa.wnekowska@stilnovisti.pl
+48 660 713 980
Public relations
Forte PR, Katarzyna Kuźnik
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mam? Wycieczka do miejsc,
gdzie powstaje zacier

Kadzie zacierne są sercem procesu
produkcji whisky. Odwiedzamy
16 szkockich destylarni i bacznie
przyglądamy się tym urządzeniom.

20 Vive le whisky

W ostatni weekend września Paryż stał się
gospodarzem jednej z największych imprez
dla miłośników złotego trunku.

dwustulatka Lagavulin

Destylarnie dostarczają romantycznych
widoków. Snuto o nich opowieści, robiono
im artystyczne fotografie, a dawniej
malowano obrazy. Lagavulin jest jedną
z nich.

Moja whisky

36 Kultową whisky grała...
herbata

Jerzy Gruza, reżyser i pisarz opowiada
w rozmowie z Wiesławem Kotem o tym, co
się piło, gdy nie było w Polsce whisky i skąd
się ona brała na planach telewizyjnych
„Kobr”.

Druk
mags production sp. z o.o.

40 Whisky (i nie tylko)
na wysokościach

Whisky, którą uwielbiamy na ziemi
w czasie lotu może nie przypaść nam do
gustu. Badania naukowe wykazują, że
w samolocie zmienia się smak.

44 Limitowana przyjemność

– dobrze mieć na co czekać

Limitowane edycje są już stałym
elementem rynku whisky. Ian Wisniewski
przekazuje nam garść informacji
na temat tych coraz modniejszych,
niepowtarzalnych perełek.

Co w beczkach
piszczy

Wszelkie przedruki całości
lub fragmentów artykułów
możliwe są wyłącznie
za zgodą wydawcy.

Strefa kipera

56 Doskonałe pary

67 „Whisky” ocenia whisky

Jak dobrać odpowiednie whisky do
luksusowych dań? Laura Foster z pomocą
Colina Hampden-White’a degustują
zestawy wykwintnych potraw i trunków.
Poznajcie ich ranking.

62 Radzimy jak wybrać

trunki na specjalne okazje

Przygotowując się do Bożego
Narodzenia, Neil Ridley i Joel Harrison
proponują najlepsze butelki, pasujące
do świątecznych dań. Warto się w nie
zaopatrzyć.

65 Jedyny taki przewodnik
po japońskiej whisky

Dominic Roskrow pokazuje rosnące
znaczenie whisky z Kraju Kwitnącej Wiśni.
Jego książka „Whisky Japan” jest jak
dotąd najbardziej kompletną encyklopedią
japońskiej whisky wydaną na Zachodzie.

48 Amerykańska whiskey z tytułem
„World Whisky of the Year”
48 Nowe magazyny Bean Suntory
48 Prezenty, prezenty
49 Najlepsze hotele w Wielkiej Brytanii
dla miłośników whisky
51 W Bydgoszczy – whisky, moda
i samochody

76

Strefa konesera
na świąteczny stół

Rekomendacje redaktora prowadzącego,
Colina Hampden-White’a na grudzień.
Propozycje na świąteczny, sylwestrowy
i noworoczny stół.

71 Piękna i whisky

Specjalnie dla naszych czytelników
poleca Lucy Britner, zastępca redaktora
wiadomości branżowych portalu
just-drinks.com. Od ponad dekady pisze
o wszystkim, co związane z alkoholem.

76 Nadchodzi czas szampana
Sylwester i Nowy Rok przed nami. Nina
Caplan wybrała więc kilka luksusowych
szampanów stworzonych przez jej
ulubionych francuskich producentów
napojów z bąbelkami.

Przepis z kropelką

82 Źródło koktajli

Koktajlowy bar „Źródło” stawia na jakość
i oryginalność serwowanych propozycji.

TOP 5

Dram za dramem
53 Black Bowmore 50 Year Old
– ostatnia z kolekcji

53 Highland Park w ogniu
54 Szkocko-hinduski mariaż
54 Hiszpański wybór
55 Glendronach na bogato
55 Dziwny ruch

Treści zawarte w czasopiśmie WHISKY
chronione są prawem autorskim.

Odpowiedzialność za treść reklam
ponosi wyłącznie reklamodawca.

30 Dziarska i smaczna

Z whisky dookoła
świata

56

Ardnamurchan

20

67

Top 5

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