Hudson Four Grain

USA
Hudson Valley
Alkoholhalt 46 %
Art nr 85226
Volym: 35 cl / 6 fl kartong
Stopper

Hudson Four Grain är en mycket
välbalanserad bourbon där majs, vete,
råg och mältat korn är basen i mäsken.
Majsen ger den klassiska bourbonsötman, från rågen kommer peppriga och
kryddiga toner, vete gör den silkesmjuk
och det mältade kornet tillför en fyllig
komplexitet.

TYP: Bourbon
FÄRG: Kopparfärgad
DOFT: Stor och tydlig söt vaniljton med inslag av ljus
choklad, peppar och kryddor.
SMAK: Mjuk fruktig med smak av kola, kryddor och
rostade fat. Lång eftersmak.
TIPS: Four Grain är en mjuk och behaglig whiskey,
lätt i stilen utan skarpa kanter. Det är en utmärkt
introduktion till både bourbon och andra whiskytyper
eftersom smaken är så lätt att ta till sig. Four Grain bör
drickas ren, men den kan också användas som en bättre
grund för klassiska bourbondrinkar.

Den amerikanska whiskeyn är en egen gren på de destillerade
dryckernas utvecklingsträd. Att det har blivit så är både en följd av
geografin och federal lagstiftning. Hantverksdestilleriet Hudson
Whiskey är ett av de allra främsta amerikanska bourbondestillerierna och Four Grain är deras flaggskepp.
När skotska och irländska bönder började bruka jorden i det nya
landet visade det sig att de gamla europeiska grödorna inte var lika
lättodlade som på hemlandets åkrar. Däremot växte majs hej vilt.
Så småningom upptäcktes att indianernas basföda var sprängfull
av socker och att den också tacksamt lät sig jäsas till mäsk. De
dröjde inte länge förrän det puttrade tusentals pannor på gårdarna
i och kring Kentucky. När förbudet mot rusdrycker infördes
1920 torrlades hela USA så när som på nattvardsvin och alkohol
för antiseptiskt bruk. Den småskaliga bourbonindustri som hade
vuxit fram försvann över en natt. Istället blev illegal moonshine
böndernas livlina. När förbudet hävdes 1933 insåg myndigheterna
behovet av att styra upp produktionen. Därför infördes ett vittgående regelverk kring tillverkningen. Efter effektiva påtryckningar
av tunnbindarnas organisationer, ivrigt påhejade av skogsägarna,
genomdrevs exempelvis en lag om att amerikansk whiskey endast
fick tillverkas av nya ekfat. Det beslutet skulle förändra whiskyvärlden som snart kom att översvämmas av begagnade bourbonfat.
I dag är bourbonwhiskeyn en amerikansk storindustri där ett fåtal
stora anläggningar helt dominerar marknaden. Glädjande nog har
det på senare år vuxit fram små gårdsdestillerier. Främst av dessa
är lilla Hudson Whiskey i staten New York. Hudson tillverkar det
kanske allra bästa exemplet på traditionell bourbon – Hudson
Four Grain.

