Hudson Baby Bourbon

USA
Hudson Valley
Alkoholhalt 46 %
Art nr 84309
Volym: 35 cl / 6 fl kartong
Stopper

Hudson Baby Bourbon är en mild
och behaglig whiskey som är utmärkt
som introduktion till singelmalt och
bourbon. Den dricks med fördel ren
även om den är en högklassig drinkbas
för amerikanska whiskeydrinkar som
exempelvis klassikern mint julep.

TYP: Bourbon
FÄRG: Kopparfärgad
DOFT: Stor och tydlig söt vaniljton med inslag av ljus
choklad, creme brulée och mogna päron.
SMAK: Mjuk fruktig med smak av kola, choklad och
rostade fat. Lång eftersmak.
TIPS: Baby Bourbon är en len och frisk sommarwhiskey och ett perfekt sällskap vid grillen.

Amerikansk whiskey föddes när irländare och skottar, slog sig ner
i Bourbon County som senare skulle bli Kentucky. Till livets absoluta nödtorft hörde naturligtvis whiskey. Några böljande kornfält
växte inte på dessa sydliga breddgrader, men majs frodades som
ogräs på fälten. Samma dag som Bastiljen stormades i Paris sägs
baptispastorn Elijah Craig ha varit den första som destillerade
majs i USA. Det dröjde inte länge förrän det gjordes whiskey på
varenda gård i Bourbon County. Ända fram till förbudstiden var
tillverkningen mycket utbredd, småskalig och hantverksmässig.
När förbudet mot tillverkningen så småningom hävdes var de
mindre gårdsdestillerierna borta. Istället växte stora industrier
fram som på ett förkrossande sätt ännu helt dominerar den amerikanska sprittillverkningen. I dag svarar ett tiotal stora destillerikomplex för långt över 90 procent av tillverkningen. Tillsammans
gör de över tusen olika varumärken.
En tydlig sentida trend är att mindre hantverksdestillerier börjar
etableras över hela USA, som ett resultat av en friare lagstiftning
och ett ökat intresse för mer karaktärsfulla destillat. Hudson
whiskey är ett av dessa små destillerier som tillverkar whiskey på
gammalt klassiskt amerikanskt vis. Hudson gör allt för hand i små
batcher. Deras Baby Bourbon är den första whiskey som tillverkats
i staten New York sedan förbudstiden. Den görs på 100 procent
lokalt odlad majs, körs i traditionella potstills och lagras på små,
hårt kolade ekfat för att optimera smakutvecklingen. Varje flaska
är numrerad och förseglad för hand med vax.
2001 köpte de två vännerna Ralph Erenzo och Brian Lee en gård
i Tuthilltown i Hudson Valley längs Hudsonfloden i staten New
York. Tanken var att öppna ett center för bergsklättring och friluftsliv. Men grannarna protesterade. Istället föddes idén att börja
tillverka whiskey och flera år av studieresor och planering tog sin
början. 2010 utsågs Hudson Whiskey till Best Artisan Distiller i
USA.

