הסינגל מאלט ויסקי

הישראלי הראשון

הסינגל מאלט ויסקי הישראלי הראשון של מזקקת מילק אנד האני הוא הוויסקי
הראשון שיוצר ובוקבק בישראל אחרי  3שנות יישון בחביות .על כן ,הוא עונה
להגדרה של ויסקי על פי התקן בסקוטלנד וברוב ארצות העולם .הסינגל מאלט
ויסקי הישראלי הראשון נמנה על סדרת הניסיונות של מילק אנד האני  -מהדורות
מוגבלות של ויסקי ,הנושאות בגאון את שם המזקקה ומקדימות את הייצור
המסחרי ,שעתיד לצאת לשווקים בשנת .2019
הסינגל מאלט ויסקי הישראלי הראשון יצא במהדורה בת  391בקבוקים ממוספרים
המכילים ויסקי סינגל קאסק לא מסונן ,בן  46%אלכוהול ,קל ונעים לשתייה ,עם
איזון מדויק בין מתיקות וחריפות .זוהי סנונית ראשונה המרמזת על הבאות :ויסקי
ישראלי ייחודי ובוגר לגילו ,הודות ליישון באקלים הישראלי החם.

הסינגל מאלט ויסקי הישראלי הראשון הוא יצירתו של תומר גורן ,המזקק הראשי
של מזקקת מילק אנד האני .הוויסקי זוקק בסדנא של תומר בקיבוץ באזור השרון,
זמן קצר אחרי הצטרפותו לצוות המזקקה ,שבאותה נקודת זמן עדיין הייתה בשלבי
הקמה מוקדמים :ללא מקום וללא ציוד .במקביל לבניית המזקקה ,תומר התחיל
לפתח מתכונים ,להתנסות בחומרי הגלם שהיו זמינים לרשותו בארץ ולזקק בדוד
נחושת קטן בנפח  250ליטר .תומר עבד בשיתוף פעולה צמוד עם ד"ר ג'ים סוואן
המנוח ,היועץ הראשי של המזקקה שליווה את המזקקה מראשית דרכה .ד"ר סוואן,
מומחה בעל שם עולמי לזיקוק וליישון באקלים חם ,הלך לעולמו בחודש פברואר .2017
בזמן שמזקקת מילק אנד האני קרמה עור וגידים והפכה מחלום למציאות ,תוצרי
אותם ניסיונות המתינו בסבלנות במחסן בקיבוץ .הסינגל מאלט ויסקי הישראלי
הראשון התיישן בחבית עץ אלון אמריקאי חדשה בנפח  225ליטרים .התזקיק זכה
לביקורים תכופים ולבקרת איכות ואחרי שנתיים וחצי של יישון ,הוסעה החבית
למזקקה בתל אביב ותכולתה הועברה לחבית אקס-ברבן ,להמשך יישון בן  7חודשים
בחדר החביות של המזקקה.
שלוש שנות היישון במזג האוויר החם של ישראל ,סייעו לסינגל מאלט ויסקי
הישראלי הראשון להגיע לבגרות מהירה ולטעמים מורכבים חרף גילו הצעיר.

רשמי טעימה
ארומה

טעם

סיומת

רמזים ללתת שעורה עם
נגיעות תפוז ,בשילוב עץ עדין,
קינמון ,לימון ומרציפן.

גוף קל ,קליפות לימון ותפוז המלווים
בחריפות עדינה של פלפל שחור .איזון
מצויין בין פירותיות עדינה וחריפות.

ארוכה ומעט חריפה ,עם טעמי
שוקולד מתמשכים ומאלטיות
עדינה.

מזקקת מילק אנד האני  www.mh-distillery.comהתחיה  ,16תל אביב

ISRAEL 'S FIRST
SINGLE MALT WHISKY

The Milk & Honey Distillery, Israel's first whisky distillery, is proud to
launch Israel's First Single Malt Whisky. Made in Israel from start to
finish, this is the first release of a single malt spirit that was matured for
3 years and hence complies with the definition of whisky in Scotland and
many other parts of the world.
This exclusive edition of 391 numbered bottles is released under the
Milk & Honey's Experimental Series, a harbinger of world-class whisky,
scheduled for world-wide distribution in 2019. Israel's First Single Malt
Whisky is a refreshing non-filtered single cask whisky, bottled at 46%
abv. The whisky is mature and complex for its young age, thanks to
Israel's hot climate conditions.
Israel's First Single Malt Whisky is the creation of Tomer Goren, Milk &
Honey's head distiller. This epitome of liquid sunshine was handcrafted
at Tomer's workshop in a kibbutz in the Sharon region of Israel, shortly
after he joined forces with The Milk & Honey team. At that time the
distillery was in its embryonic stage, before the physical space was
found and the equipment designed and built. Tomer was not held back
by these conditions and began developing recipes and experimenting
with different kinds of malt and yeast that were available in Israel. Using
small volume equipment, he distilled small batches, working closely
with the late Dr. Jim Swan, Milk & Honey's first master distiller and
consultant, who has long been held as the world's leading expert on hot
climate whisky.
While the Milk & Honey Distillery was materializing and the dream
became reality, these distillates were patiently maturing in a warehouse
in the kibbutz. Aged in new 225 liter American oak cask, Israel's
First Single Malt Whisky was frequently inspected for quality. After
two and a half years this single malt distillate showed outstanding
characteristics, and was then transferred to the distillery's cask room
in Tel Aviv for Additional 7 months ex-bourbon barrel maturation.
This process ended as the special bottling of Israel's First Single Malt Whisky.

TASTING NOTES
NOSE

MOUTH

FINISH

Light maltiness with a gentle touch of
orange, combined with notes of oak,
cinnamon lemon and marzipan.

Light bodied, a hint of citrus and orange peel followed
by soft notes of black pepper spiciness. A fine balance
between gentle fruitiness and spiciness.

Long and slightly spicy, with
lingering chocolate notes and
delicate maltiness.
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