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Straight Tennessee
WHISKYSPOTs provningsguider är en möjlighet för den lokala whiskyklubben att arrangera högkvalitativa whiskyprovningar med
begränsad förberedelsetid och engagemang.
All research är gjord, från historik till
produktionsmetoder. Ett batteri whiskeys har
valts ut och beskrivs smakmässigt av mig.
Mina noteringar är högst personliga och är till
för att inspirera till egna tolkningar: fältet är
fritt! Välj och vraka ur materialet och sätt
ihop en oförglömlig whisky-afton. Gå på djupet eller skumma på ytan.
Varför prova amerikansk whiskey, det är ju
ingen finkultur? Just därför, för att få ett avbrott i maltwhiskyfesten. En provning handlar ju om att utforska aromer och smaker.
Vidga ramarna för ditt whiskyintresse och lär
nytt så får du nya perspektiv på maltwhiskyn.

För amerikansk whiskey har en underbart rik
doft- och smakdräkt, och dessutom helt andra smaker än du är van vid.
Straight Tennessee whiskey är det formella
namnet för Jack Daniel’
s, världens mest
kände Amerikan. JD är ingen bourbon alltså,
en vanvettigt omsorgsfull filtreringsprocess
skiljer whiskeystilarna åt. Straight betyder att
whiskeyn inte är blandad. Amerikanska
whiskeymakare fnyser åt konkurrenten
’blended Scotch’– att blanda ut ren äkta
whiskey med brännvinsliknande grain-whisky
är för dem fusk. Därför är Straight Tennessee
och Bourbon whiskey helt enkelt amerikanernas motsvarighet till skottarnas rena
oblandade maltwhisky. Ytterligare en anledning till att upptäcka Straight Tennessee!
--Henrik Aflodal, Whiskyspot.com

Förslag till provningsupplägg:
1. PROVNINGENS SYFTE
Hälsa alla välkomna och berätta om kvällen.
Syftet är tredelat:
? ”Upptäcka smaken bakom fasaden”
? Få inblick i amerikansk whiskeyhistoria
? Jämföra Tenneessee och Bourbon

2. PROVNINGSMODELLER
FÖREDRAG >> PROVNING
En provningsledare läser in sig på materialet
och håller ett föredrag. Därefter serveras
whiskyn och provningsledaren leder
provningen. Kvällen avslutas med omröstning varpå bästa whisky koras.

GRUPP-PROVNING
Dela in sällskapet i grupper om 4-6 personer
och tilldela varje grupp en whisky. Gruppledaren har läst in sig på ett avsnitt i materialet. Provningen startar med att varje grupp
provar sin whisky och tillsammans beskriver
den. Efter 20 minuter redovisar första gruppen sitt resultat. Gruppledaren håller sitt anförande, varpå någon ur gruppen leder
provningen (samtidigt delas gruppens whisky
ut till de andra). Därefter tar nästa grupp vid
och presenterar sin whisky. Kvällen avslutas
med omröstning. Gruppen vars whisky vinner premieras med valfritt pris (kanske en
whisky).
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1. Tennessee whiskey inte bourbon!

1909 och det gäller ännu. Den anrika
saloonen flyttades därför till lagerhus 1 innanför destillerigrindarna och är nu en del av
besökscentrat. Efter rundturen får du att
släcka törsten i baren med limejos över is
Bakom ett inglasat bås i hörnet tronar de eftertraktade flaskorna – besökare tillåts ta
med sig en flaska Jack Daniel’
s hem. Inte den
vanlige Jack utan ’commemorative limited
editions’till dubbla priset i replik-flaskor från
svunna tider. En ny lag antogs 1995 för att
överhuvudtaget möjliggöra försäljning av
sprit i det nyktra countyt. En liten skylt bredvid kassaapparaten meddelar att det är
brottsligt att öppna flaskan i bilen så länge
man befinner sig inom kommunens gränser!
Jack på sitt gamla kontor.

© 2004 Henrik Aflodal samt Aflodal & Co AB

azine 1954.

JÄTTEINDUSTRIN Jack Daniel Distillery
lever ett småstadsliv i lilla Lynchburg, Tennessee. När Jack Daniel’
s försiktigt började
annonsera i oktober 1954 visade man upp
glimtar från vardagslivet i Lynchburg och
påminde det stora Amerika om dess uppväxt
i en småstadsidyll. Haussen startade med en
stor artikel i affärsmagasinet Fortune 1951
som följdes av reportage i True Magazine och
The Man’
s Magazine. Lynchburg-folket var
väl de enda som inte rycktes med av uppståndelsen. Fortfarande bor där tusentalet
själar, stadskärnan är densamma, en handfull
hus runt ett litet torg. I järnaffären,
Lynchburg Hardware & General Store säljs
verktyg och friluftsutrustning, buteljerat vatten från destilleriets kallkälla och självklart
en uppsjö av Jack Daniel-prylar. Fram till
1989 låg White Ribbon Saloon på andra sidan torget. Ingen alkohol serverades eftersom Moore County är torrt och nyktert.
Kommunen införde totalförbud mot alkohol

Bildreportage i True Mag

JACK DANIEL’
s är världens mest kända
icke-bourbon. Innan whiskeyn läggs på ekfat
i Tennessee filtreras den genom ett tre meter
tjockt kollager. Det tar tio dagar. Bourbonmakarna i Kentucky har för länge sedan lagt
av med detta, de har mer bråttom än Tennessee-folket.
Många tror att ’
sour-mash whiskey’är något
unikt för Tennessee. Helt fel, all amerikansk
whiskey görs genom att det sura spillet från
föregående destillering töms i jäskaret och
sänker pH-värdet, vilket jästen trivs med.
Borta är de dagar då ’
sweet mash’sattes med
bara säd, vatten och jäst.
Tennessee ligger mitt i bibelbältet och är alltjämt hårt ansatt av nykterhetsrörelsen. I delstaten finns bara två whiskey-destillerier. Legendariska Jack Daniel No 1 Distillery (Amerikas första registrerade panna) i Lynchburg,
samt ”nystartade” George Dickel Distillery
som 1956 slogs upp utanför grannstaden
Tullahoma. Båda badar fortfarande sin
whiskey i kol, precis som alla amerikaner
gjorde för länge sedan.
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2. Den 13-årige whiskeymakaren
ÅR 1772 rymmer kusken Joseph Daniel från
England med sin husbondes dotter. Två generationer senare föds Jasper Newton Daniel
(kallad Jack), yngst i en syskonskara om tio
barn. Modern Lucinda dör året därpå och
fadern Calaway gifter om sig. Jack trivs inte
och rymmer sex år gammal till granngården
där han stannar en tid för att snart flytta vidare till 17-årige Dan Call, mångsysslande
farmare med egen gårdsbutik, whiskeypanna
och dessutom predikant i den lutheranska
kyrkan. Jack hamnar i destilleriet och får lära
sig göra whiskey av slaven Nearest Green.

Jack gör en egenartad karriär på whiskey. När
inbördeskriget är över söker han genast upp
traktens store krigshjälte, överste John
Mason Hughes. Snart är Hughes & Daniel
Distillery igång. Men redan efter några månader bryter Jack upp och startar ett eget
destilleri i The Hollow vid Cave Spring där
rikligt med rent kalkstensfiltrerat vatten
springer i dagen.
– Vattnet har rätt temperatur, mellan 12-14
grader, konstaterar Jack vid ett besök genom
att känna på vattnet.
Jack Daniels destilleri är en kopia på Calls
anläggning fast större. Målet är att mala 33
säckar majs och göra 280 liter whiskey per
dag. År 1866 döper 19-årige Jack sin första
whiskey till Belle of Lincoln (efter kommunen). När de federala skattmasarna kommer
fyller Jack utan knot i ansökan och blir den
förste att ta ut licens, Amerikas ’No 1
Distillery’. Det sägs att hans panna puttrar
utan avbrott i 35 år, förutom på söndagar då
alla tar ledigt. Tre kopparpannor (pot stills)
avverkas under åren.

© 2004 Henrik Aflodal samt Aflodal & Co AB
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Jack Daniel’s Original Silver Cornet Band spelar ännu och är faktiskt
ett av Amerikas bästa brassband. Så här såg de ut 1896.

En kringresande predikant kritiserar pastor
Calls whiskeyproduktion och han tvingas
skyndsamt göra sig av med pannan. 13-årige
Jack tar över tillsammans med kamraten
Button Waggoner. Samtidigt bryter inbördeskriget ut och Tennessee ligger mitt i stridslinjen. Pojkarna beger sig ändå till närmaste
stad Huntsville för att göra affärer.
Whiskeyfaten döljs under torkat kött och hö.
Ingen antastar dem och förtjänsten blir god.
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3. Estradören Jack siktar
mot stjärnorna
PÅ SIN 21-årsdag reser Jack till Tullahoma
för att ekipera sig. Den lille karln, 165 cm
lång och 54 kilo tung, återvänder iklädd en
knälång skräddarsydd svart rock och bredbrättad plantageägarehatt, därunder en stilig
brun silkesväst och linneskjorta av finaste
kvalitet krönt av en bred fluffig fluga. Jack
Daniel visar sig aldrig igen i andra kläder, vid
grovarbete i destilleriet tar han bara av sig
rocken och kavlar upp skjortärmarna.
Estradören Jack Daniel intar scenen.

© 2004 Henrik Aflodal samt Aflodal & Co AB
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Jacks guldflaska designad för att fira segern i St Louis. Dagens
Gentleman Jack kommer i en replik av denna tolvkantiga flaska.

Jacks systerson Lem Motlow börjar på
destilleriet som springpojke på 1880-talet.
Lem är flink och smart och lär sig fort bokföring och inom fyra år sköter han hela
destilleriet åt morbror Jack som riktar in sig
på PR. Jack visar runt besökare och delar ut
miniatyrflaskor mot slutet av varje visning.
Han åker till storstaden Nashville, slinker in
på någon saloon och bjuder laget runt på
whiskey. Den kände whiskeymakaren är populär, han verkar nämligen känna igenom alla
han möter. Knepet är att en god vän agerar
förlöpare och hälsar på personen ifråga strax
före Jack som då snappar upp namnet.

Lem Motlow effektiviserar och moderniserar.
Den traditionella kopparpannan ersätts av en
kontinuerlig kolonn-panna som tredubblar
produktionen till 99 säckar majs. 1885 övertalar Lem Jack att satsa på whiskey i flaska,
hitintills har Jack sålt all whiskey i fat eller
krus, gärna personligen med häst och vagn.
200 flaskor Jack Daniel’
s Old No 7 buteljeras för hand. Jack smakar av och godkänner
varje fat själv. Han insisterar på att flaskan
skall vara fyrkantig, Lem vill hellre gå ut med
runda flaskor eftersom alla andra har det.
Jack bestämmer och flaskan fungerar bra,
whiskeyn sprids över landet. Snart börjar
beundrarbreven strömma in. En kongressledamot skriver: ”Igårkväll firade jag och mina
vänner att min låda med Jack Daniel’
s Old
No 7 whiskey hade kommit. Mot slutet av
kvällen var alla övertygade om att Jack Daniel borde ta min plats som senator. En man
som kan göra så här bra whiskey är värd all
erkänsla och uppmärksamhet.” Samme man
återkommer senare med en uppmaning till
Jack att skicka en låda whiskey till Världsutställningen i St Louis 1904: ”Jag är säker på
att whiskeyn imponerar storligen på domarna.” Lem blir entusiastisk, men Jack verkar inte ett dugg intresserad. Några dagar
innan evenemanget meddelar Jack överraskande att han åker, whiskeyn är i hemlighet
ivägskickad. ”Jag vill inte att
folk ska få reda på att jag åkt
ända till St Louis ifall jag misslyckas”, förklarar Jack för Lem
och instruerar honom att inte
säga ett ord till någon. Fyra
dagar senare återvänder en
glädjestrålande Jack Daniel:
”Lemmie, här är den!
Världsutställningens guldmedalj för världens bästa
whiskey.”
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4. Jack tacklar av, whiskeyn avlivas
Jack Daniel.

upp till låret innan Jack Daniel slutligen avlider 10 oktober 1911, 65 år gammal. För att
markera grundarens bortgång antar den grönfärgade etiketten på flaskan sorgedräkt och
skiftar till svart.
Jack Daniel jagades av nykterhetsivrarna intill sista andetaget, 1910 tvingades hela Tennessee in i Förbudstiden, och Jack Daniel
Distillery var delstatens sista whiskeyfabrik.
På sin dödsbädd kunde han konstatera att
hans livsverk var utraderat. En svår hädanfärd.
LEM MOTLOW tar över i uppförsbacke,
nykterhetsrörelsen propagerar framgångsrikt
för ett alkoholförbud. Direkt efter övertagandet 1907 rumsterar Lem om i sortimentet för
att hinna sälja ut whiskeylagret innan ridån
går ner. Jacks ungdomskreationer byter namn.
Belle of Lincoln blir No 5 och Old
Fashioned blir Lem Motlow Tennessee Sour
Mash Whiskey.
GULDMEDALJEN i världsutställningen
1904 i St Louis, Missouri är början till Jack
Daniels stora genombrott. Framgången
chockerade de mer etablerade destillerierna
norröver, ingen hade hört talas om ”den lille
karln i skorstenshatt från Tennessee”. Den
engelske huvuddomaren Hoctor övertalar
Jack att delta i europeiska världsutställningar.
Nya guldmedaljer bärgas i Liege 1905 och
London 1914. Naturligtvis exporteras även
whiskeyn till Europa.
Framgången i St Louis är kulmen på Jack Daniel rika whiskeyliv. Året efter St Louis-utställningen sparkar temperamentsfulle Jack
till ett trilskande kassaskåp som inte vill
öppna sig och bryter stortån. Skadan läker
aldrig och märkt av besvären skriver han
1907 över destilleriet på Lem. Fotskadan förvärras, 1909 kapas en svartnande tå angripen
av kallbrand. Benet kapas i fyra omgångar

© 2004 Henrik Aflodal samt Aflodal & Co AB

Lems egen whiskey
var en ettårig kuriositet som 1995
avfördes från sortimentet (de sista konsumenterna hade dött
undan).
När Förbudstiden införs lokalt i Moore
County 1909, flyttar Lem först verksamheten
norrut till St Louis, Missouri, därefter västerut till Birmingham, Alabama. När alkoholförbud för hela nationen införs 1920 slår sig
Lem på handel med mulåsnor och blir
Tennessees störste muluppfödare. Mulorna
gör initialt Lem Motlow till en mycket förmögen man, dessvärre urholkas hans finanser
av andra mindre lyckade affärer senare.
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5. ”Politikern”Lem Motlow
återuppväcker Jack Daniel Distillery
UTAN LEM Motlow hade Jack Daniel’
s Tennessee whiskey inte funnits idag. Det nationella förbudet hävs 1933 av president Franklin D. Roosevelt. Men delstaten Tennessee
behåller sitt förbud och 69-årige Lem Motlow
ger sig därför in i politiken. Han kandiderar
med framgång till delstatssenaten med stridsropet: ”Om jag blir vald ska jag hjälpa mig
själv, och om jag gör det hjälper jag även
dig!”
1937 lyckas Lem baxa igenom en lagändring
som tillåter spritproduktion inom Tennessees
gränser under förutsättning att spriten säljs
utanför delstaten. För att dra igång fabriken i
Moore County krävs en lokal folkomröstning.
Lem får nej i två instanser innan delstatens
högsta domstol beordrar Moore att rådfråga
kommunens 4000 invånare. Lem Motlow får
ett ja med knappa 160 rösters övervikt.

I oktober 1938, efter 28 års alkoholförbud
bubblar pannorna i The Hollow återigen.
Destilleriet är en smula provisoriskt, det tar
åtta månader att göra 1500 fat och sommaren
1939 går en grupp investerare från Nashville
in med pengar för att bygga ett fullskaligt
destilleri. Följande år anställs diplomatiskt
personer från så många lokala familjer som
möjligt. Bemödandet om att skapa goda relationer och att knyta an till lokalbefolkningen
är förklaringen till att torra Moore County än
idag tolererar spritfabrikens närvaro. Merparten av dagens 350 anställda (en rundligt tilltagen personalstyrka) har rekryterats lokalt.
Många familjer har jobbat i destilleriet i flera
generationer. Dessutom går 3,5 dollar av
varje flaska såld på destilleriet till kommunkassan (villkoret för att få börja sälja sprit på
destilleriet).

Jack Daniel No 1 Distillery mot slutet av 1950-talet.

Lem Motlow.

© 2004 Henrik Aflodal samt Aflodal & Co AB
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6. Tennessee whiskey inte bourbon
Gamle Lem Motlow har också problem med
en fot. En kassa-apparatslåda och en tung
resväska har skadat högerfoten. Lem går med
käpp, ibland använder han krycka. I december 1939 drabbas han av halvsidesförlamning. Många tror att han är nere för
räkning, inte minst han själv. Men snart dyker
han upp igen i rullstol, minst lika energisk. I
sju år till för han befälet över både destilleri
och farm.

ÅR 1941 PÅPEKAR alkoholinspektionen i
Washington att beteckningen ’bourbon’saknas på Jack Daniels etikett där bara ’whiskey’
nämns. Myndigheten misstänker att firman
gör just bourbon och kräver en förklaring.
Reagor Motlow förklarar att de faktiskt inte
gör bourbon med hänvisning till den omfattande filtreringsprocessen. Myndigheten konstaterar att drycken smakmässigt varken är
en bourbon eller rye utan snarare en ”distinkt
produkt” som får benämnas whiskey. Tennessee whiskey erkänns alltså officiellt långt
innan kongressen 1964 fastslår att bourbon
är en distinkt whiskeystil.

© 2004 Henrik Aflodal samt Aflodal & Co AB

Strax innan sin död donerar Lem ett stort
landområde öster om Lynchburg, på väg mot
Tullahoma, där Motlow State Community
College nu ligger. Därmed hade Lem slutfört
sina självpåtagna uppdrag här i livet. Han
hade återställt sitt morbrorsarv och givit sig
själv ett gott eftermäle. Lem Motlow dör en
söndagsförmiddag i september 1947 av en
hjärtattack.
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7. Skatteregler knäcker Motlows
EN DYNAMISK fyrklöver tar destilleriet in i
framtiden – Reagor och hans tre halvbröder
Robert, Dan och Connor. Lem Motlows fyra
söner har examen från Vanderbilt-universitetet och kallas allmänt för ”the Shirtsleeve
brothers”. Expansionen är enorm, produktionen fördubblas varje år, alla ropar efter mer
Jack Daniel’s-whiskey. Kändisar bekänner
offentligt sin kärlek till Jack Daniel’
s. 1954
vinner whiskeyn medalj i Bryssels världsutställning. Snart omringas The Hollow av lagerhus som vart och ett rymmer 20 160 fat.
Absurda skatteregler sänker familjen. Statens
10,50 dollar per gallon i skatt måste nämligen
betalas innan whiskeyn säljs. 1956 klarar inte
Motlows längre av att omsätta sin planerade
årsproduktion. De har inte råd att betala
skatten i förskott!

En av Kentuckys äldsta whiskeyfamiljer skrider till undsättning. 1956 köper Louisvillefirman Brown-Forman Jack Daniel Distillery
för 20 miljoner dollar. Motlows stannar och
fortsätter att göra whiskey.
Idag är Jack Daniel No 1 Distillery en autonom del av den stora koncernen Brown-Forman. Ingen kamrer från huvudkontoret
släpps innanför grindarna. Mången
räknenisse har nog tänkt tanken att skippa
den tidsödande och kostsamma filtreringsprocessen. Men då skulle det inte smaka Jack
Daniel’
s, och det är faktiskt där hemligheten
med framgången sitter, i smaken.

© 2004 Henrik Aflodal samt Aflodal & Co AB
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8. Makning: Tennessee whiskey
nästan bourbon…
JACK DANIEL Distillery ligger i utkanten
av staden Lynchburg i en sänka omgärdad av
höga kullar. Vid foten av den branta norrväggen öppnar sig en grotta, sex meter djup
och åtta meter bred. Härifrån tas vattnet. Ur
Cave Spring porlar ett rent mineralrikt (och
järnfritt) vatten med vars hjälp Daniel-folket
gör whiskey efter devisen: “Y God, we’ll
make it the best we can, every day we make
it”.
Receptet föreskriver 80% majs, 12% råg och
8% malt. Säden kokas i en tryckkokare, jäses
i jäskar av rostfritt stål med tillskott av 20%
’
sour mash’(kvarstod från tidigare destillering som sänker pH-värdet och sparkar igång
jäsningen). Såväl kokare som jäskar installerades i mitten av 1970-talet. Jästen köptes
från en bagare i Memphis 1938 uppger
destilleriet, och har hållits i liv sedan dess.

fyra totalt. Förvisso står en liten fyrkantig
”kopparburk” (doubler) vid foten av varje
jättepanna, men den re-destillerar bara ångan
från förvärmaren (inte alkoholångorna från
själva pannan). Så här långt skulle whiskeyn
kunna passera som en bourbon.

Jack Daniel’
s måste vara världens enda
singeldestillerade whiskey (eller snarare 1,5
gånger). Ölet (beer) passerar genom en 18
meter hög kolonn-panna av koppar, det finns

Ur Cave Spring störtar friskt källvatten fram. Jäskaren
kallas ’fermenters’och matas med en jäststam från 1938.

© 2004 Henrik Aflodal samt Aflodal & Co AB

Kopparpannan kallas ’beer still’.

whiskyspot.com

whiskyspot.com

WHISKEYPROVNINGSGUIDE : STRAIGHT TENNESSEE

11

9. Makning: Kolbadet hemligheten
med Tennessee whiskey

DE SJUDANDE sjungande pannorna producerar en 70-procentig sprit som behandlas
med Tennessees unika ”uppmjukningsmetod” kallad Lincoln County Process.
Reningsbadet sker innan whiskeyn tappas på
fat. Tre meter djupa träkar (nedsänkta i golvet) med en tjock yllefilt i botten fylls till
bredden med träkol. Därovan, korslagda perforerade rör med whiskey som sakta droppar
över kolbädden. Det tar tio dagar för
whiskeyn att ta sig igenom det tjocka
”kolfiltret”. 48 kar krävs för att hålla jämna
steg med pannorna!
Innan whiskeyn fylls på kraftigt kolade ekfat
justeras alkoholstyrkan till 62,5 procent med
källvatten. Jack Daniels 71 lagerhus, vart och
ett med sju våningar rymmer 25 000 fat var.
Den totala samtidiga lagringskapaciteten är
320 miljoner liter eller 1,8 miljoner fat.
Efter ungefär fyra år avsmakas whiskeyn av
Jack Daniels provpanel, en exklusiv grupp
om nio personer. Den bästa whiskeyn reserveras för Black Label. Whiskey som inte riktigt håller JD-klass buteljeras med grön etikett, en enklare Tennessee whiskey för den
lokala marknaden. Men det mesta låter alltså
vänta på sig längre än så. Black Old No 7
innehåller upp till sex år gammal whiskey.
© 2004 Henrik Aflodal samt Aflodal & Co AB

Kolet som används i filtreringsprocessen
tröttnar fort och måste bytas ut. Därför bränner destilleriet av två stackar lönnplank varje
vecka – en imponerande föreställning som
sker utomhus. Lönnen sågas upp i meterlånga
plank och staplas likt gigantiska tändstickor
på varandra i tvåmetersfyrkanter som sedan
antänds. Elden slickar träet och utvecklar en
stark hetta. En jättelik fläkt suger upp röken
som efterbränns för att reducera luftutsläppen. När temperaturen är som högst
och träet glöder ilsket rött vattnas stacken
vilket får den att spotta och fräsa som en
vildkatt. När stickorna kallnat kastas de
förkolnade resterna i en stor ”kaffekvarn”, ut
kommer små kolbitar redo att dränkas i
whiskey.
Det växer mycket sockerlönn lokalt, varje
vecka lastar lokala bönder av stockar. Lönn
är ett hårt träslag med låg syrahalt. Smula
sönder en bit kol och stoppa i munnen –
ingen smak alls. Uppgiften är inte att addera
rök- eller tjärsmak utan att mjuka upp
destillatet.
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10. Makning:
Världens mest kända icke-bourbon!
AV ALL amerikansk whiskey är JD den som
lyckats bäst med att göra sig ett namn internationellt. Och alla tror att det är en
bourbon. En missuppfattning som får
Distillery Manager Roger Brashears att le:
– För sjutton, det här är inte en bourbon,
ingen bourbon är så bra som en Tennessee
whiskey!
Ändå är antagandet inte helt fel. Processen
fram till whiskeyns bad i kolhavet är likartad,
men det är faktiskt bourbon-makarna som
avvikit från den rätta vägen.
– Vår speciella mognadsprocess förekom
även i Kentucky på 1800-talet men de upphörde på grund av kostnaderna, konstaterar
Jimmy Bedford, Master Distiller sedan 1988
och den som ser till att whiskeyn blir bra.
– Det finns bara tre versioner av Jack
Daniel’
s därute. Alla dessa stiliga replik-flaskor som vi säljer på destilleriet och i utvalda
butiker världen över innehåller originalet,
inget annat. Sedan gör vi Gentleman Jack
som filtreras en extra gång, samt Single Barrel
som är ett enstaka fat, aningen äldre än Black
Label.

JACK DANIEL’
s är en
oljig bredmagad whiskey.
Större och fylligare än allt
annat amerikanskt. Smaken övermannas av lakrits och fruktkompott,
sortin är intensiv och
torr. Varför Black Label
kallas ’Old No 7 Brand’
är höljt i dunkel. Det
handlar inte om
whiskeyns ålder, den har
alltid varit 5-6 år. Namnet kom till Jack 1887 efter en längre tids
funderande. Hans märken hette då ’Belle of
Lincoln’och ’Old Fashioned’, ingetdera var
tillräckligt ’catchy’tyckte Jack själv. En dag i
varumärkestankar besökte han en god vän i
Tullahoma, en judisk affärsman med en butikskedja på sju butiker. Vännen berättade
att han började med en butik och sedan expanderade. Entusiastisk och inspirerad av
mötet döpte Jack sin bästa whiskey till Old
No 7. ’Old’signalerade att Jack Daniels
whiskey var lagrad ett bra tag på ekfat, den
mesta whiskeyn på den tiden dracks mer eller
mindre färsk.

Roger Brashears, Distillery Manager.
Jimmy Bedford, Master Distiller.
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Jack Daniel’
s Old No 7 Brand Tennessee whiskey 40 vol%
Black Label är 5,5-6 år gammal och säljs vid 43 vol% (utom i Sverige där alkoholhalten är 40).
AROM: Vanilj, karamell och chokladkola varvas med syrad plommon-kompott. Syltad ingefära och lakrits vässar till näsan.
SMAK: Syrlig start, snart sötare (vanilj och sockertoppar) – batalj mellan sötma och syra. Växer mot slutet – syrade plommon
och tomater kastas mot syltad ingefära och lakrits.
EFTERSMAK: Halvlång halvtorr eftersmak. Plommonkompott möter ljus choklad och gräddkola, vanilj dominerar.
KOMMENTAR: Klassisk amerikan. Stor och tuff, ändå söt som ’American lemonade’i smaken vilket förklarar varför whiskeyn
gillas av så stora skaror.
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Gentleman Jack Tennessee whiskey 40 vol%
Den första nya produkten från Jack Daniel Distillery på 100 år! Lanserad 1988 efter ett recept baserat på Jack Daniels personliga anteckningar. Skillnaden mot Black Label är att whiskeyn filtreras två gånger. En gång före och en gång efter lagring
på ekfat. Den tidsödande processen mjukar upp destillatet avsevärt och dämpar uttrycket något, JD blir snällare helt enkelt.
Gentlemannen marknadsförs som en uppgraderad version av Black. Whiskeyn kom till Sverige 2003.
Flaskan är en replik av den tolvsidiga karaff Jack designade för att fira sin seger i Världsutställningen 1904.
AROM: Medelstark fruktnäsa, lagom syra och mjuk sötma. Vaniljarom med rostad ton (bränt socker), i kanten sandelträ och
gammalt läder.
SMAK: Elegant gentlemannalik gom. Långsam torr start. Snart sötare (bröstsocker och ljus sirap). Svag rostad ton adderas,
plus färsk tobak. Kryddspelet (från Black) hålls i schack, lakrits anas.
EFTERSMAK: Halvlång finish, sötad citrus och bränt socker, inslag av kanel.
KOMMENTAR: Gentleman Jack är en dämpad mer lågmäld version av Jack Daniel’s, en eftermiddagswhiskey eller sängfösare när kroppen är trött och hjärnan går ner i varv. Raka motsatsen till vanlige Jack. Tycker du att JD är störig och stortrutad,
ska du prova denne elegante gentleman. Gillar du redan Jack är detta en spännande motpol att utforska.
WHISKEYPROVNINGSGUIDE : TENNESSEE WHISKEY
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Jack Daniel’
s Single Barrel Tennessee whiskey 45 vol%
På inspiration från bourbon-kollegorna i norr lanserades 1997 en Single Barrel Tennessee Whiskey. Ett enstaka ekfat plockas
vid drygt 7 års ålder från de övre regionerna i lagerhuset där whiskeyn mognar snabbare tack vare sommarvärmen. Den högre ekdosen skapar en mer extrem variant av vanlige Jack (ungefär som att addera några år), igenkännbar men tuffare och
tydligare i tilltalet och utspelet. Faten identifieras av provpanelen under deras reguljära kvalitetskontroll av samtliga fat, lovande fat öronmärks och sparas. Totalt testas en single barrel fyra gånger under sin livstid.
AROM: Större näsa än Old No 7 – mer syra, mer ek. Syrade plommon och citrus mot vanilj och karamell.
Aromatisk ek jagas av svartvinsbärsarom.
SMAK: Arg otålig gom, mycken syra och ek. Extrem start med syrade plommon, snart sötare med persika och dadlar, halvvägs växer eken, läder och färsk tobak, mot slutet söt lakrits.
EFTERSMAK: Behaglig finish av god längd, syrlig svartvinbärsentré, snart eklindring med läder, gräddkola och vanilj, lite
kryddig lakrits längst bort.
KOMMENTAR: En droppe vatten lugnar ner den hetlevrade whiskeyn. Tål isning med påföljande spädning av smältvatten
bättre än kusinerna. Extrovert Jack Daniel’s, något för fans som söker nya utmaningar. Sedan 1997 har över 15 000 fat sålts.
WHISKEYPROVNINGSGUIDE : TENNESSEE WHISKEY

/© jun 2004 Henrik Aflodal

whiskyspot.com

Woodford Reserve Kentucky bourbon whiskey 45,2 vol%
Brown-Formans premium-bourbon som görs av Early Times Distillery i Louisville, Kentucky. Lånar sitt namn från firmans
nybyggda pot still-destilleri i Woodford County där bourbon makas enligt gamla metoder.
AROM: Medelstor ekig bourbonnäsa. Citrus och kanderade apelsinskal varvas med honung. Understundom bryter fruktig råg
igenom.
SMAK: Smakrikt vältalig bourbon. Kryddig varm start, ekig mörk choklad. Snart sötare, kanderade apelsinskal och honung.
Mot slutet krämig med en rostad ton.
EFTERSMAK: Medellång finish, torr och elegant. Ekig med kokos, rostat bröd, honung mjukar upp. Läcker sorti.
Efterhand framträder frisk eucalyptus.
KOMMENTAR: Förfinad bourbon dämpad av en hel del ek. Kommer i förförisk glasplunta, bred som en bondnäve.
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Un-hurried genuine Tennessee whiskey.
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