P.N.A. 20 High Coast
Edition 2022
High Coast ligger i ett gammalt vedeldat ångkraftverk vid
Ångermanälven på 63:e breddgraden i Sverige.
Karaktär
A Swedish Single Malt Whisky. Natural Colored and Unchilled Filtered.
Under sina ca 10 år, på sherryfat, amerikanskt ekfat och bourbon
quarterfat, har whiskyn utvecklat en behaglig sötma och fruktighet, samt
en elegant lätt rökighet. En av High Coast tidigaste destillat.
Doft: En fruktig frisk doft med en antydan om rund maltig sherry. Sötma
som vanilj, smörkola och frukter med inslag av torv.
Smak: Stor rund malt, som mogen frukt med söta toner och balanserad
ton av sherryfat.
Aftertaste: Lång distinkt smak med härliga sherry och torv toner.
Historik
High Cost Destillery, hette tidigare Box efter att man i grannfabriken
tillverkade trä lådor. Sedan bytte man namn till High Coast efter Höga
Kusten.
Orsaken till High Coasts framgångar och popularitet anses komma från
följande faktorer:
1. Det nordliga klimatet – med temperaturvariationer.
2. Ångermanälvens kalla vatten – kylvatten som ger karaktärsfullt
destillat.
3. Det rena processvattnet från Bålsjön – gott, rent och mjukt vatten.
Produktfakta
Namn: P.N.A. 20
Distilled at High Coast Distillery
Region: Kramfors, Sweden
Sortimentstyp: Swedish Single Malt Whisky.
Volym: 700 ml
Alkoholhalt: 46,2%.
Tappad på flaska: 2021.
Antal flaskor: 1178 st numrerade
Ålder: ca10 år.
Lanserad: 2022-03-25
Pris: 1 495 kr inkl. moms
Artikelnummer på Systembolagets tillfälliga
sortiment: 41139

www.magnispirits.com

4. Malt av högsta kvalitet
5. Mäsk med inspiration från Japan – klar och fin vört.
6. Jästen och tiden – ger friska och runda smaker.
7. Den omsorgsfulla destilleringen.
8. Lagring på naturens villkor - otempererade lagerhus ger hög
fataktivitet.
9. Kompositionen – blends i sensorisk världsklass.
”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

