Wild Turkey 81 proof
USA
Kentucky
Alkoholhalt 40 %
Art nr 85842
Volym: 75 cl / 12 fl kartong
Stopper

TYP: Bourbon
FÄRG: Kopparfärgad
DOFT: Genom lagringen på hårt kolade, färska ekfat
får Wild Turkey många kryddiga toner och en livlig ekoch vaniljkaraktär.
SMAK: Mjuk, har en söt och vanilj-len honungssötma
med lätta toner av brunt farin, torkade russin och ek.
TIPS: Wild Turkey 81 är en whiskey för den som vill
prova en traditionell bourbon i klassisk Kentuckystil.
Mer bourbon än så här blir det inte. Det är en smakrik whiskey som både kan drickas som den är, med en
försiktig nedvattning, eller användas som drinkbas i
berömda amerikanska whiskeydrinkar.

I mitten av 1800-talet kom de irländska bröderna James och John
Ripy till den lilla staden Lawrenceburg i Kentucky. De slog sig
ned vid floden, byggde ett destilleri och började tillverka whiskey. Efter ett par översvämningar flyttade de upp destilleriet på
ett litet berg som kallades Wild Turkey Hill. Whiskeyn som bär
namnet Wild Turkey har dock ett annat ursprung. Den lanserades
av vin- och spritkedjan Austin Nichols efter förslag från en kund
som ville ha en whiskey att imponera på sina vänner med under
kalkonjakten. Wild Turkey sålde mycket bra, butikskedjan växte
och fick fler och fler betydande varumärken. 1971 tog Austin
Nichols över bröderna Ripys familjedestilleri på Wild Turkey Hill,
och whiskeyn som mycket länge köpts in från andra destillerier
fick märkligt nog ett hem med samma namn.

www.nigab.se

Wild Turkey 81 proof är en genuin bourbon i traditionell Kentuckystil. Den blandas av sex-, sju- och åttaårig bourbon och är
den första whiskeyn som biträdande master distiller Eddie Russel
tagit fram. Wild Turkey lagras enbart på starkt kolade färska ekfat
och får därigenom en kryddig vaniljton. Smaken är söt och fruktig
med inslag av torkad frukt, pomerans, bitter choklad, mynta och
cederträ. Wild Turkey 81 proof är designad för att vara den ultimata drinkbasen till drinkar som Manhattan och Mint Julep där
den berömda ”Wild Turkey-kicken” blir som mest tydlig.
Visste du att
–
Bourbon måste enligt lag innehålla minst 51 procent majs i
batchen, resten är i regel råg och korn.
–
Bourbon och Tennessee-whiskeyn får bara lagras en gång på
nya ekfat.
–
Amerikansk whiskey har ibland irländskt/gaeliskt ursprung
därför stavas den ofta med ett extra e, som i gaeliskans uisque.
– Wild Turkey görs enligt sour mash-metoden, det vill säga
att mäsken får jäsa med tillsatts av föregående mäsk, ungefär som
surdegsbröd.
– Wild Turkey var president Dwight D. Eisenhowers favoritwhiskey
–
Den nordamerikanska vilda kalkonen kan bli 120 centimeter
och flyga i 90 kilometer i timmen. Förr jagades den hårt för sitt
vita kött, men odlas numera i kalkonfarmer.

