Omsorgsfullt producerad: Filosoﬁn bakom Westland Distillery
Tisdag 16 juni 19.00 (ca 30 min)
Följ med när Matt Hoffmann, grundare och vd för Westland Distillery i Seattle delar med sig av
hans passion för American Single Malt Whiskey i stillahavsområdet. Här får vi lyssna till betydelsen
av härkomsten av single malt, utmanande industritraditioner och vikten av bra råvaror. Matt är
erkänd som en av de mest tankeväckande och innovativa Master Distillers i världen och kommer i
det här avsnittet utan tvekan att beröra vikten av innovation och hur balansering av tradition och
innovation genomsyrar Westland som varumärke.
Westland Amerikansk Single Malt: American Oak
Tisdag 23 juni 19.00 (ca 20 min)
Chris Riesbeck, grundare och marknadsdirektör på Westland Distillery i Seattle, pratar i det här
avsnittet om Westland American Oak, den ek- och bourbonlagrade whiskeyn som i sin tur bidrar
till en sötare smak. Han tar dig med på en guidad provning och förklaring av drycken och den roll
som korn spelar för smaken av denna single malt. American Oak känns igen som Westlands ”core
whiskey” och spelar en stor roll för destilleriet.
Westland Amerikansk Single Malt: Sherry Wood
Onsdag 24 juni 19.00 (ca 20 min)
I det här avsnittet får vi följa med när Chris Riesbeck pratar om Westland Sherry Wood, den mer
fruktiga whiskeyn med inslag av honungstoner, effekten av lagring på nya amerikanska ekfat och
två sherryfat. Chris kommer också diskutera strategin bakom den speciella tappningen av drycken
samt hur produceringen skiljer sig från den klassiska single malt-modellen.
Westland Amerikansk Single Malt: Peated
Torsdag 25 juni, kl.19.00 (ca 30 min)
Häng med när Chris Riesbeck pratar om Westland Peated, den mer rökiga av de tre med toner av
rostade hasselnötter, apelsin och örter. I detta avsnitt kommer vi att diskutera ”Scottish Peated
Barley” och rollen det spelar för produceringen av single malt.
Upptäck och utforska Amerikansk Single Malt
Tisdag 30 juni, kl.19.00 (ca 30 min)
Hawley, ordförande för American Single Malt Whiskey Commission pratar om
Följ med när Steve Hawle
Amerikansk Single Malt och betydelsen den haft för kategorin Single Malt Whiskey. Steve kommer
i det här avsnittet även att diskutera grundandet av ASMWC samt hur man arbetar för att upprätta
och bevara kategorin Single Malt runt om i världen.

