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A WHISKY
Bevezető
A Whisky
ra hoztuk
tát képezi,
került benne
nálata, fajtái,

Kysokos The Pocket Book-ot a Whisky Kysokos mintájálétre, annak egy tömörebb, könnyebben emészthető változacsak a lényegesebb információkkal, érdekeségekkel. Megemlítésre
a whisky készítésének főbb lépései, történelme, a kétféle betűzés hasza whisky gyártó nemzetek, valamint érdekességek és különlegességek.

Whisky kóstoláshoz kiváló olvasmány!
Aki
gé
gát,
get

végigolvassa a „The Pocket Book”-ot bátran mondhatja magát eléghozzáértőnek, legyen szó bármilyen társaságról, viszont ne bízza el mamert ez a rövidített könyv csak az alapokat, valamint néhány különlegessétartalmaz és egy 6 éves skót kisgyerek valószínűleg „whisky tudásban” lepipálja.

A Whisky Kysokos két verzóban kerül „kiadásra”, az egyik a már említett Whisky Kysokos, mely nagyobb terjedelmű, sok részletet tartalmazó, töményebb és hosszabb olvasmány, valamint egy rövidebb „zsebkönyv” verzió, amit jelenleg is olvas, a Whisky Kysokos
The Pocket Book-ot, mely lényegretörőbben tartalmazza pár oldalban a whisky alaptételeit.
A Whisky Kysokos a whiskyday.hu weboldalról ingyenesen letölthető.
Természetesen a Whisky Kysokos nem hibátlan, nagyban a wikipédiára és számtalan más whisky-vel foglalkozó internetes oldalra hagyatkoztunk a kialakítása során
így készpénznek nem vehető minden, ami megtalálható benne, viszont saját tudásunk alapján is megpróbáltuk azokat a részeket helyesbíteni / kihagyni, melyeket helytelennek ítéltünk meg vagy nem voltunk benne teljesen biztosak. Minazonáltal így is
maradhattak benne pontatlanságok, így szeretnénk megkérni mindenkit, aki nem ért
egyet a Whisky Kysokos-ban foglaltakkal jelezze felénk, illetve szívesen fogadjuk a bővítéssel kapcsolatos megjegyzéseket / észrevételeket is, az alábbi elérhetőségen:

kysokos@whiskyday.hu
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A WHISKY
A Whisky
A whisky olyan égetett szesz, amely gabona erjesztésével és lepárlásával, majd fahordóban – többnyire tölgyfa – való érlelésével készül. A felhasznált gabona általában árpa, árpamaláta, kukorica, búza, rozs vagy rozsmaláta.
Hagyományos
whiskygyártó
nemzetnek
tekintik
Skóciát,
Írországot,
Kanadát,
az
Amerikai
Egyesült
Államokat
és
Japánt
is.
Az
érlelt
whisky
különböző
stílusai
eredetileg
az
előbbi négy országban alakultak ki a 19. század során, míg Japán a 20. században a modern skót whiskyből kiindulva alakított ki önálló whiskyhagyományt.
A whiskyk fahordós érlelése a 19. században jelent meg, és csak a 20. század elején vált általánosan elterjedtté, csak a legalább 3 évig érlelt
gabonapárlatok
forgalmazhatók
whisky
vagy
whiskey
néven.
Története
A századfordulón elterjedt elmélet volt, hogy a szeszfőzést az írek (egyes
változatokban
maga
Szent
Patrik)
találták
fel
az
első
évezredben, ezen feltételezéseket azonban már a XX. század elején cáfolták.
A whisky házi lepárlása párhuzamosan terjedt el Skóciában és Írországban, és a 16. század közepére mindkét országban általános volt. A 17. században már tudták, hogy árpamaláta hozzáadásával a malátázatlan gabonát is erjeszthetővé lehet tenni.
A 17. és 18. század során kivándorló skót és ír telepesek Észak-Amerikában is meghonosították a whiskyfőzést. Kezdetben főleg importált árpából, zabból és búzából erjesztették, majd áttértek a rozsra, mely bőségesen termett az Egyesült Államok egyes
államaiban. Később elterjedt a kukorica használata is, melyet önmagában és roz�zsal keverve is felhasználtak. A ma ismert whiskyfajták a 19. században alakultak ki.
Nevének eredete
A whisky és whiskey az ír uisce beatha és a skót uisge beatha (az élet vize) kifejezésekből ered. Ez a kifejezés a latin aqua vitae fordítása, amely a tisztára finomított, gyakran gyógynövényekkel együtt lepárolt szeszt jelentette.
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A WHISKY
Kémiája
A whisky a cognachoz és a rumhoz hasonlóan összetett ital, egy kémiai analízis viszonylag könnyen azonosíthat mintegy 2-300 összetevőt.
A tölgyfa hordó is sokban hozzájárul a whisky kémiájához, a kereskedelemben kapható tölgyfaszenek gazdagok fenolokban, egy vizsgálat negyvennél is többet talált belőlük.
Whisky vagy Whiskey?
A whisky szónak a 18. századi megjelenésekor kétféle betűzése terjedt el és maradt használatban. A 20. század második fele óta a két változatnak sokan eltérő jelentést tulajdonítanak, és általános érvényű helyesírási szabályként kezelik, hogy a skót és
a kanadai ital csak whisky, az ír és az amerikai pedig csak whiskey formában betűzhető.
Az ír és amerikai whiskyk címkéin a 19. század végén gyakorivá vált a whiskey forma, amit annak tulajdonítanak, hogy a skót export whiskyk általános minősége nagyon megromlott ebben az időben így az ír és amerikai whisky gyártók a whiskey betűzéssel próbálták megkülönböztetni termékeiket a silányabb minőségű whisky-től.
A whisky típusai
A whiskyt általában alapanyaga, készítésének módja, érlelése és palackozása alapján soroljuk
típusokba.
Az alábbi fogalmak az európai whiskyre vonatkoznak, míg az amerikai whisky esetén általában egészen mást jelentenek, vagy nem léteznek, némelyikük viszont megegyezik, hogy ne legyen könnyű a életünk.
Gabonawhisky
(Grain
Whisky):
minden
whisky
gabona
whisky, viszont Grain Whisky az olyan whiskyfajták gyűjtőneve, melyeknek a cefréje nagy arányú malátázatlan gabonát tartalmaznak a malátázott gabonák mellett.
Malátawhisky
(Malt
Whisky):
kizárólag
malátázott
gabonából készített whisky. Ha a gabona neve nincs feltüntetve, akkor ez a gabona az árpa, amiből a legnagyobb mennyiségben készül a malátawhisky.
Házasítatlan
Malátawhisky
(Single Malt):
a
ben tetszőlegesen keverhető egy adott lepárlóhely
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single
malt
whiskybármely malátawhiskyje.

A WHISKY
Házasított Malátawhisky (Blended Malt): a kevert malátawhisky különböző lepárlókban készült hagyományos, rézüstökben párolt skót malátawhiskyk keverékét jelenti.
Házasítatlan Gabonawhisky (Single Grain): vízből és árpamalátából, és egyéb nem malátázott gabonaszemek hozzáadásával egyetlen lepárlóüzemben készített grain whisky.
Házasított
Gabonawhisky
(Blended
Grain):
több
lepárlóüzem
whiskyjéből
kevert
gabona
párlat,
általában
nem
szokták
a
Blended Grain megjelölést használni, helyette simán Grain Whiskynek nevezik.
Kevert Whisky (Blended Whisky): malátawhiskyk és gabonawhiskyk keveréke. Az egyszerűen Scotch Whisky vagy Irish Whisky megjelölésű ital, általában ezt a típust takarja.
Tiszta
Kisüsti
Whisky
(Pure
Pot
Still
/
Single Pot Still Whisky): kisüsti lepárlással Írországban készült whisky, árpamaláta és árpaszemek kevert pépjéből (nem malátázott zöld árpa felhasználásával).
Az előbbiekben felsorolt whisky típusok, mint említettük főleg az európai whiskykre érvényesek. A következőkben nézzünk meg néhány érdekességet az öreg kontinensen túlról is.
Túl az óperencián
A következőkben a teljesség igénye nélkül
rópán kívüli whiskyket, hogyan vagy hogy

átnézzük, hogy
nem sorolják

az Eutípusokba.

Amerikai Whiskeyk
Bourbon / Rozs (Rye) / Búza (Wheat) / Malt / Rye Malt Whiskeyk:
- legalább 51% kukoricát (bourbon) / rozst / búzát / árpamalátát / rozsmalátát
tartalmazó gabonapépből kell erjeszteni
- legfeljebb 80%-os alkoholtartalmúra kell lepárolni
- legfeljebb 62,5%-os alkoholtartalommal lehet érlelésre hordóba rakni
- kizárólag új, kiégetett tölgyfahordókban lehet érlelni
- ha 4 évnél kevesebb időtartamig érlelték, akkor fel kell tüntetni, hogy meddig
- különböző párlatok keveréke akkor lehet bourbon whisky, ha mindegyik párlat teljesíti a fenti követelményeket
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Kukorica
Whisky
(Corn
Whiskey):
a
en
legalább
80%-ban
kukoricát
tartalmazó

fentieken
gabonapépből

túlmenőerjesztik.

Straight Whiskey: a Straight előtagot akkor kaphatta meg egy whiskey, ha azt legalább
két évig érlelik tölgyfahordóban és minden összetevője ugyanabban az államban készült.
„Blended” Whiskey: az európaival ellentétben itt egyéb anyagok (ízesítők, színezékek, finomszesz vagy a névben szereplőtől eltérő típusú whisky) hozzákeverését jelenti.
Tennesse Whiskey: kizárólag Tennessee államban készül. Előállítását tekintve maradéktalanul megfelel a bourbon whisky szabályozásának. A két whiskyfajtát jobbára az különbözteti meg egymástól, hogy a Tennessee whiskyt érlelés előtt juharfából (általában cukorjuharból) készült faszénen szűrik, ez
azonban nem minden Tennessee Whiskynél kötelező, illetve a bourbon whiskynél sem tilos.
Kanadai Whiskyk
A kanadai whisky a kanadai törvények szerint olyan whisky amelyet
Kanadában
készítenek
erjesztett
gabonaszemek
felhasználásával és legalább három évig, legfeljebb 700 literes fahordókban kell érlelni.
Mivel
a
whisky
típusának
nincsenek
megnevezési követelményei, így akár egy rozsmentes kanadi whisky is lehet „rozswhisky”.
A többi Európán kívüli whisky típusba sorolása nagyrészt megegyezik az európai whiskyével, a további eltéréseket hamarosan átnézzük addig is jöjjön egy-két jelölés és érdekesség.
Jelölések / Érdekességek
Single Barell / Single Cask: egyazon hordóból lepalackozott whisky.
Cask Strength: avagy hordóerősségű whisky, azaz az érlelőhordóból hígítás és keverés nélküpalackozott whisky.
Single Batch: egyazon adatgból vagy keverésből származó whisky.
Cask Finish: a cask finish a whisky valamilyen típusú hordóban érlelését jelöli, általában a második érlelési fázisban.
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Non Chill Filtered: nem hűtve szűrt. Így készítve az ízek szempontjából lényeges ásványi anyagok megmaradnak a párlatban, így ha lehűtjük az italt, ezek az alkotóelemek kicsapódnak és
zavaros lesz a whiskynk.
Ez nem hiba, ez maga az ital, annak szerves része.
Grain Spirit: ez az a whisky, ami lényegében nem nevezhető whiskynek, mivel érlelés nem
történik, így ez a nyers gabonapárlat mielőtt hordóba kerülne.
Angel’s Share: Angyalok jussa. Az érlelés során a hordókból elpárolgó, évente kb. 2-4%
whiskyt nevezik így. Úgy tartják ez az angyalok részesedése a whiskyből, amiért éveken át
vigyázzák az érlelést.
Fontos megjegyezni, hogy a whisky nem érik az üvegben, csak a hordóban, úgyhogy
a whisky kora azonos a hordóban – a lepárlás és a palackozás között – eltöltött idővel.
Az érés a whisky és a hordó anyaga közötti kémiai kölcsönhatás, szóval egy régen palackozott whisky értéke ritkasága miatt magas lehet, de minősége, kora nem nagyobb, mint a nemrég palackozott, ugyanannyi ideig hordóban érlelt whiskyé.
Skót Whisky
A skót whisky Skóciában desztillált és legalább három évig és egy napig tölgyfa hordóban érlelt whisky. A skót whisky alaptípusai a rézüstben kétszer, ritkán háromszor lepárolt malátawhisky (malt) és a lepárlóoszlopokon készült gabonawhisky (grain), amelyekből keverékeket (blended whiskyket) készítenek. Ez utóbbiak
uralják a piacot, de a legmagasabb ára általában a házasítatlan malátawhiskyknek (single malt) van. A kevert whiskyk címkéjén csak a legrövidebb ideig érlelt összetevő korát lehet feltüntetni. Sok hordóerősségű whiskyről (cask strength) hiányzik a kormegjelölés, mivel minimális mennyiségben tartalmaznak ízesítésül fiatalabb összetevőket.
A
skót
whiskyt
–
habár
az
amerikai
angolban
whiskeyként
is
utalhatnak
rá
–
mindig
whisky
betűzéssel
címkézik.
Fajtái
A skót whisky 5 kategóriáját definiálták 2004-2005-ben a gyártók és a szövetség konzultációjának eredményeképpen:
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A WHISKY
Single Malt Scotch Whisky: kizárólag vízből és árpamalátából egyetlen lepárlóüzemben készített, kisüsti lepárlással készült whisky, amit javasolt Skóciában palackozni.
Single Grain Scotch Whisky: vízből és árpamalátából, és egyéb, nem malátázott gabonaszemek hozzáadásával vagy anélkül, egyetlen lepárlóüzemben készített whisky, amelyik nem
teljesíti a Single Malt Scotch Whisky definícióját.
Blended Scotch Whisky: egy vagy több Single Malt Scotch Whisky és egy vagy több Single
Grain Scotch Whisky keveréke.
Blended Malt Scotch Whisky: több lepárlóüzemben készített Single Malt Scotch Whisky keveréke.
Blended Grain Scotch Whisky: több lepárlóüzemben készített Single Grain Scotch Whisky keveréke.
A piacon a leggyakoribb áru a kevert whisky, azaz a Blended Scotch Whisky.
Ír Whiskey
Az ír whisky Írországban vagy Észak-Írországban készült és legalább három évig fahordóban érlelt whisky, bár az érlelés ennél általában tovább tart.
A mai ír whiskyk többsége kevert whisky, melyet rézüstökben párolt malátawhiskyből vagy árpawhiskyből, valamint finomítótornyon készült gabonawhiskyből kevernek, és egyszerűen Irish Whiskey néven hoznak forgalomba. Az elmúlt évtizedekben azonban – ahogyan a skót whiskynél is – egyre nagyobb figyelmet és elismerést
kapnak a tisztán palackozott, tornyos szeszt nem tartalmazó maláta- és árpawhiskyk.
Az ír kevert whiskyk Európában egyszerűen Irish Whiskey néven kerülnek forgalomba. Az Amerikai Egyesült Államokban azonban hatósági nyomásra feltüntetik a címkéken a whiskyk kevert mivoltát, általában „Irish Whiskey – a Blend” formában.
Fajtái
Típusát tekintve a single malt, single grain, blended whisky valamint a kizárólag itt gyártott (korábban pure pot still-ként ismert) single pot still whisky fordul elő. Ez utóbbi jogilag nem védett
fogalom, ezért néha a valójában single malt whiskyt is pure pot still whiskynek címkézik, hiába
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nincs
benne
árpaszem,
csak
árpamaláta.
A
blended
whisky
esetén
a
single
grain
összetevőhöz
keverhetnek
akár
single malt, akár pure pot still fajtát, a végeredményt általában nem különböztetik meg.
Ameriaki Whiskey
Az amerikai whisky (az amerikai angolban whiskey) a skót és ír hagyományokból kiinduló, de az eltérő alapanyaglehetőségek miatt jelentősen különböző karakterűvé alakult, az Amerikai Egyesült Államokban gyártott whisky.
Alaptípusa a gabonawhisky, összetételében pedig általában a kukorica és a rozs
a legjelentősebb – a legismertebb típusok a bourbon, rozs- és kukoricawhisky.
A bourbon whisky és Tennessee whisky elnevezések a világ több részén is eredetvédelmet élveznek, például az Európai Unió és az Észak-amerikai
Szabadkereskedelmi
Egyezmény
országaiban
és
Chilében.
Az Amerikai Egyesült Államokban a whisky szabályozása kevésbé szigorú, mint az Európai Unióban, ezért egyes amerikai whiskyket Európában nem lehet whiskyként forgalomba hozni, és az európai fogyasztók számára ezek jobbára ismeretlenek. Ilyenek például a finomszeszt tartalmazó
amerikai kevert whiskyk, vagy a 3 évnél rövidebb ideig érlelt, illetve érleletlen whiskyk.
Fajtái
Alapanyag szerint a következő alaptípusok léteznek:
Bourbon whisky: legalább 51%-ban kukoricából készül
Tennessee whisky: olyan straight bourbon whisky, melyet Tennessee államban állítottak elő. Érlelés előtt (és időnként utána is) a legtöbb Tennessee whiskyt cukorjuharból készített, vastag faszénrétegen csepegtetik át, de a Tennessee whisky előállítására
nem vonatkoznak külön szabályok, és a faszenes szűrés a bourbon whiskynél is gyakori.
Rozswhisky (rye whisky): legalább 51%-ban rozsból készül.
Búzawhisky (wheat whisky): legalább 51%-ban búzából készül.
Malátawhisky (malt whisky): legalább 51%-ban árpamalátából készül.
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Rozsmalátawhisky (rye malt whisky): legalább 51%-ban rozsmalátából készül.
Kukoricawhisky (corn whisky): legalább 80%-ban kukoricából készül (a névadás kötelező!).
Straight whisky: többféle gabonaszem hozzáadásával készül (pl. kukorica, rozs, búza) amelyikből egyik aránya sem éri el az 51%-ot. Legalább 2 évig érlelni kell.
Kevert whisky (blended whisky): legalább 20%-nyi straight whiskyt kell tartalmaznia. Az
alkohol többi része lehet egyéb whisky vagy finomszesz, és keverhetők hozzá színező- és
ízesítőanyagok is.
Az érlelés és keverés alapján a következő típusok léteznek
Straight „Named” Whisky: ahol a „név” a fenti alaptípusok bármelyike (bourbon, rye,
corn, stb.), amit legalább 2 évig érleltek.
Straight Whisky: a fenti straight „named” whiskyk olyan keveréke, amelyik azonos típusú, egy államból származó összetevőkből áll.
Blended „Named” Whisky: olyan blended whisky, amelyben az egyik fenti nevesített
alaptípus legalább 51%-ban van jelen.
Blended Straight Whisky: straight whiskyk olyan keveréke, amely nem teljesíti a straight
whisky definícióját. Tartalmazhat bizonyos megengedett színező és ízesítő anyagokat.
Blended Straight „Named” Whisky: blended straight whisky, amely egyféle típusú („név”),
egy államban készült straight whiskyk keveréke.
Könnyű Whisky (Light Whisky): 80%-os alkoholtartalomnál erősebbre lepárolt whisky,
amelyet csak akkor szabad új tölgyfahordóban érlelni, ha az nincs kiégetve
Kevert Könnyű Whisky (Blended Light Whisky): olyan light whisky, amihez legfeljebb
20% straight whiskyt kevertek
Szeszwhisky (Spirit Whisky): finomszesz és legalább 5% whisky keveréke.
A „blended” – az európai hagyománnyal ellentétben elsősorban nem különböző whiskyk keverékét jelenti, hanem egyéb anyagok (ízesítők, színezékek, finomszesz vagy a névben szereplőtől eltérő típusú whisky) hozzákeverését.
A prémium márkák a whisky keveretlenségét gyakran single cask vagy single barrel (egy hordóból származó) felirattal jelzik. Ismert még a single batch (egyazon adagból származó) fogalma, de a gyártók gyakran nem tisztázzák, hogy ez pontosan mit jelent – legtöbbször aránylag kevés számú, 10-20 hordóból származó whisky.
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Kanadai Whisky
A kanadai whisky (Canadian whisky, Canadian rye whisky, ritkábban whiskey) a kanadai törvények szerint olyan whisky amelyet Kanadában készítenek erjesztett gabonaszemek felhasználásával és legalább három évig – bár általában legalább 6-8 évig – legfeljebb 700 literes fahordókban kell érlelni.
A kanadai whiskyk általában kevert whiskyk, és gyakran még ehhez mérten is kön�nyű és lágy jellegűek, egy részüket olykor „barna vodkának” is hívják emiatt. Fő alapanyagai általában a rozs és a kukorica (gyakran rozs- és kukoricawhisky keveréke), de a Canadian Whisky, Canadian Rye Whisky és Rye Whisky megnevezés követelményei nem
különböznek, így akár rozsmentes whiskyt is lehetne kanadai „rozswhiskynek” címkézni.
A
kanadai
köznyelvben
gyakran
egyszerűen
rye-nak
nevezik.
Fajtái
Mivel a kanadai whiskyknek igazán nincs meghatározása ebből a szempontból így
a fajtái is nehezen megállapíthatóak. Ha minden áron fajtákba / típusokba szeretnénk sorolni az amerikai és európai whisky fajták lehetnek segítségül számunkra.
Japán Whisky
A japán whisky mintája a skót malátawhisky, bár van példa japán kevert whiskyre is. Az árpamalátát égetőkemecében szárítják, nagyon kevés tőzeg adagolásával
és a cefrét kisüsti módszerrel párolják. Hosszú ideig úgy gondolták, hogy a skót típusú whisky, ha nem Skóciában készül, akkor sokkal gyengébb minőségű, mint az ott
készült skót whisky, de vak kóstolással végrehajtott összehasonlítások (Whisky Magazine) azt mutatták, hogy nincs minőségbeli különbség, sőt néhány márka (nevezetesen a Yoichi és a Yamazaki) felülmúlták pontszámban skót megfelelőjüket.
Tajvani Whisky
A Kavalan Tajvan egyetlen whiskylepárló üzeme és whisky márkája. A malátázott árpát egyenesen Skóciából hozzák. Az érlelés bourbon, sherry, portói és egyég más boroshordókban folyik. Az érlelés során a magas hőmérséklet miatt, az angyalok jussa a megszokott 2-4% helyett 15-17%.
10

A WHISKY
Indiai whisky
Indiában az olyan lepárolt alkoholos italokat minősítik „whisky”-nek, melyek általában olyan semleges szeszből készült keverékek, amiket erjesztett melaszból párolnak
le. Csak kis mennyiségben tartalmaznak – kb. 10-12% - hagyományos maláta whiskyt.
Indián kívül egy ilyen italt inkább rumnak minősítenének. A Scotch Whisky Association
2013-as éves jelentése szerint – az EU-val ellentétben – Indiában a whiskynek nincs kötelezően meghatározott definíciója és az indiai szabványok sem írják elő, hogy a whiskyt gabonafélékből párolják le vagy érleljék. Nagyon kevés indiai „whisky” minősülne whiskynek az EU-ban, tekintettel a melasz vagy semleges alkohol használatára, a
korlátozott érlelésre (már ha érlelik egyáltalán) és az aromák használatára. Az ilyen italok
előállítása természetesen lényegesen alacsonyabb költséggel jár mint az eredeti whiskyé.
Az Indiában fogyasztott whisky-k 90%-a melasz alapú, habár teljesen malátából és egyéb gabonafélékből lepárolt whisky-ket is gyártanak és adnak el.
Magyar Whisky
Bár jelenleg egy whisky képviseli a Magyar whisky lepárlást, reméljük hamarosan ez a szám
növekedni fog.
A Békési Pálinka Manufaktúra sorszámozott, egyedi palackozású, 12 évig érlelt skót whiskyhez
hasonló különlegessége 2014-ben debütált a nagyközönség előtt.
Az elmúlt 12 évben íze egyre érettebbé és teltebbé vált a gondosan kikészített hordókban történő érlelés során.
Összefoglaló / Érdekességek
Whisky: gabona erjesztéségből és lepárlásából készült párlat, melyet fa hordóban érleltek.
Betűzése: ha skót, japán, kanadai (tajvani, indiai vagy magyar) vagy skót eredetű gyártású
akkor általában WHISKY-ként, ha ír vagy amerikai akkor pedig WHISKEY-ként.
Grain Whisky: nagy arányú malátázatlan (zöld) gabonát tartalmaz, általában búzából, vagy
kukoricából készül, semleges ízű whisky.
Malt Whisky: malátázott gabonából (általában árpából) készült whisky.
Single Malt Whisky: csak egy adott lepárlóhelyről származó Malt Whisky-k keveréke.
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Blended Malt Whisky: több lepárlóból származó Malt Whisky keveréke, néha Vatted Maltként is jelölik.
Single Grain Whisky: egyetlen lepárlóüzemben készült Grain Whisky.
Blended Grain Whisky: több lepárlóüzem whisky-jéből kevert gabona párlat, általában simán
csak Grain Whisky-nek hívják.
Pure Pot Still Whisky: kizárólag Írosrszágban, árpamaláta és nem malátázott (zöld) árpa
felhasználásval, kisüsti eljárással készült párlat.
Grain Spirit: nyers gabona párlat (még hordóban nem érlelődött), amely igazából nem nevezhető whiskynek.
Bourbon / Rye / Wheat / Malt / Rye Malt Whiskyk: legalább 51% kukoricát / rozst / búzát
/ árpamalátát / rozsmalátát tartalmazó, legfeljebb 80% alkoholtartalomra párolt, legfeljebb
62,5%-al belülről új kiégetett tölgyfa hordóban helyezett párlat, melyet általában 2 évig érlelnek.
Corn Whisky: legalább 80%-ban kukoricát tartalmazó gabonapépből készült párlat.
Straight Whisky: egy előtag, amelyet a 2 évig új, belülről kiégetett tölgyfahordóban érlelt, egy
államban készült whisky-k használhatnak.
Amerikai Blended Whisky: olyan whisky-k, melyek egyéb anyagokat pl.: ízestőket, szinezéket, finomszeszt, vagy a nevében szereplőtől eltérő típusú whisky-t tartalmaznak.
Single Barell: vagy néha Single Cask, azaz egyazon hordóból palackozott whisky.
Cask Strength: hordóerősségű whisky, nem higítják a palackozás során.
Single Batch: egyazon adagból vagy keverésből származó whisky.
Cask Finish: a whisky valamilyen típusú hordóban való érlelését jelöli, átlalában erre az érlelés második fázisában kerül sor.
Non Chill Filtered: nem hűtve szűrt, így sok ásványi anyag marad meg a whiskyben. Hideg
állapotban kicsapódik és zavaros lesz a whisky, de ez természetes.
Angel’s Share: Angyalok jussa, azaz az érlelés során elpárolgott whisky, mely érlelési helytől
függően 2-17% is lehet.
Uisge Beatha / Uisce Beatha / Aqua Vitae: az élet vize.
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Források
A WHISKY KYSOKOS megírásához a WIKIPÉDIA, A SZABAD ENCIKLOPÉDIA anyagait használtuk fel, melyekért ezer hála azoknak, akik vették a fáradtságot és lefordították illetve megírták őket, valamint külön köszönet Molnár Boglárkának, aki az indiai whisky-k
fordítását végezte, Molnár-Toldi Anitának, aki a hibákat javította és átnézte az egészet, valamint Corner Stage Music Pub & Whisky Bar-nak akik az iromány létrejöttét támogatták.
A Whisky Kysokos-t Molnár Dávid Gábor állította össze, gyűjtötte be a forrásokat és helyezte
egységes szerkezetbe.

13

cornerstage.hu
fb.com/cornerstage

