P.N.A. 19 Tobermory
Karaktär
Tobermory Distillery ligger på ön Mull i västra Skottland.
Single Malt, Scotch Whisky.
Natural Colour and Non Chill Filtered.
Under sina 24 år på sherry fat har whiskyn utvecklat en vacker färg av
lätt röd bärnsten.
Doft: En fruktig frisk doft med en antydan om rund maltig sherry. Sötma
från kola och söta frukter med inslag av jod och torv.
Smak: Rund med stor malt, mogen frukt med söta toner och
balanserad sherryfat ton.
Aftertaste: Lång distinkt med härliga sherrytoner.

Historik
1798 - John Sinclair grundar destilleriet.
1890 - John Hopkins & Company köper destilleriet.
1916 - Distillers Company Limited (DCL) tar över John Hopkins & Company.
1930 - Destilleriet stänger.
1972 - Ett fraktföretag i Liverpool och sherrytillverkaren Domecq köper
företaget som får namnet Ledaig Distillery Ltd.
1975 - Ledaig Distillery Ltd går i konkurs och destilleriet stänger igen.
1979 - Fastighetsmäklarna Kirkleavington Property köper destilleriet, bildar
ett nytt bolag (Tobermory Distillers Ltd) och börjar producera igen.
1982 - Ingen produktion.
1989 - Produktionen startar igen.
Produktfakta
Namn: P.N.A. 19
Distilled at ”Tobermory Distillery"
Region: Isle of Mull, Skottland.
Sortimentstyp: Single Malt Scotch Whisky.
Volym: 700 ml
Alkoholhalt: 46,2%.
Tappad på flaska: 2018.
Antal flaskor: 493 st numrerade
Ålder: 24 år.
Lanserad: 2019-01-18
Pris: 1 245 kr inkl. moms
Artikelnummer på Systembolagets tillfälliga
sortiment: xxxxx

1993 - Burn Stewart Distillers köper Tobermory för 600,000 pund och betalar
ytterligare 200,000 pund för whiskylagret .
2002 - CL Financial köper Burn Stewart Distillers för 50 miljoner pund.
2005 - En 32-åring från 1972 lanseras.
2007 - En Ledaig 10 år släpps.
2008 - Tobermory 15 år lanseras.
2013 - Burn Stewart Distillers blir sålt till Distell Group Ltd. En 40-årig Ledaig
lanseras.
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”Det är ett lika känt som hjärtskärande faktum att whisky dunstar.
Närmare två procent av den ädla drycken försvinner för varje år den
lagras i sitt fat.
Denna dyrbara kvantitet som så beklagligt förflyktigas har sedan
urminnes tider gått under benämningen ”Änglarnas andel”.
Änglarnas andel eller Part Nan Angelen som det heter på gaeliska, är
också namnet på vår exklusiva serie whisky. Jag hoppas att du
uppskattar den whisky vi räddat undan änglarnas lystmäte!”
Master Blender Folke Andersson

