
För att skapa dig en bild av Bunnahabhain, tänk 
dig först en havsvik på den skyddade nordöstra 
kusten av Islay, den sydligaste av öarna i den 
skotska ögruppen Hebriderna. Föreställ dig 
sedan en låg byggnad längst in i viken där 
BUNNAHABHAIN DISTILLERY står skrivet med 
stora bokstäver utmed den långsida som vetter åt 
Atlantens inbuktning. Precis så som det har gjort 
sedan 1881. Från motsatt väderstreck, genom det 
torvrika landskapet rinner floden Margadale som 
har sin mynning alldeles i närheten.
Denna miljöbeskrivning är inte bara geografisk 
kuriosa utan snarare förutsättningarna för 
Bunnahabhain-whiskyns karaktär och har 
dessutom gett upphov till dess namn.

Bunnahabhain (uttalas bu-na-ha-venn ) betyder 
nämligen flodmynning på skotsk gaeliska. Och 
det är från flodens tillflöden man hämtar det rena 
och klara källvatten som används i produktionen. 
Ön Islay, med sina många whiskydestillerier, är 
mest känd för sin ”peated whisky”, dvs rökig 
whisky som får sin karaktär från den lokala torven 
man använder som bränsle för att torka malten. 
Bunnahabhain ansluter sig nu till denna tradition.
För dig som gillar en tydlig men balanserad 
rökighet i en single malt från Islay är 
Bunnahabhain Moine en ny, trevlig och mycket 
angenäm bekantskap. Den ljust halmgula 
whiskyn har en generös doft och förutom torv- 
och röktonerna finns där också nyanser av 
nyklippt gräs, saltstänk från havet uppblandat 
med lätt tjärighet samt inslag av nougat.
Smaken bjuder på en tydlig rökighet med en mjuk 
sötma som utvecklar både ek- och malttoner. 
Innan den långa eftersmaken sätter in får du 
uppleva spännande inslag av både ingefära och 
peppar. ”Piruetter i gomseglet” är ett uttryck som 
kommer väl till pass i sammanhanget!

Bunnahabhain Islay Single 
Malt Scotch Whisky Moine
Art.nr: 10106

Råvara: Kornmalt

Alkoholhalt: 46,3%

Producent: The Bunnahabhain 
Distillery Company

Ursprung: Storbritannien,  
Skottland, Isle of Islay

Pris: 389 kr

Färg: Klar, ljust halmgul nyans

Doft:  Toner av nyklippt gräs i 
balans med torr rökighet och 
stänk av havssalt. En lätt nötighet, 
blandat med tjära och inslag av 
nougat.

Smak: Tydlig rökighet med en mild 
och vänlig sötma som utvecklar 
smaker av ek, ingefära och peppar. 
Lång behaglig eftersmak.
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Behöver du mer information ? Vänligen kontakta: Anneli Sjöblom, produktchef på  
Hermansson & Co, anneli@hermanssonco.se, Tel: 08-587 410 80

BUNNAHABHAIN MOINE
SVÅRT ATT SÄGA.  
ENKELT ATT ÄLSKA.
(OCH EN AV SYSTEMBOLAGETS STÖRSTA WHISKYLANSERINGAR I ÅR!)

Rubrik på en rad LANSERINGSDATUM FÖR BUNNAHABHAIN MOINE ÄR 1 SEPTEMBER  
- OCH KOMMER DÅ ATT FINNAS I ORDINARIE SORTIMENT I ALLA 431 SYSTEMBOLAGSBUTIKER.




