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Wprowadzenie

Diageo.  
Whiskymywife.  
Słów kilka o 
degustacji i ocenianiu 
whisky w skali 1-10.  

Degustacja

Degustujemy  
i omawiamy po kolei 
wszystkich 9 whisky  
z tej edycji Diageo 
Special Releases. 

Podsumowanie

Podsumowujemy 
nasze oceny na temat 
whisky. Sprawdzamy, 
która zasługuje na 
miano „Gwiazdy” tej 
edycji. 

After 

Po zakończeniu 
oficjalnej części 
degustacji zachęcamy 
do zostania z nami. 
Można dokonać 
zamówień w barze … 
To świetny czas na 
spokojne rozmowy. 

18.00 - 21.00 ?

Program degustacji

3

http://www.whiskymywife.pl


WWW.WHISKYMYWIFE.PL 4

Program degustacji
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Zapach 

Powąchaj whisky 
poprzez przyłożenie 
nosa do kieliszka. 
Możesz to zrobić  
z otwartymi ustami.  
Jakie aromaty? Jakie 
skojarzenia?  
Na pewno masz rację 
gdyż ocena to 
subiektywna sprawa. 

WWW.WHISKYMYWIFE.PL

Smak 

Przytrzymania kilku 
kropel whisky na języku. 
Jakie pierwsze 
wrażenia? Wodnista czy 
tłusta. Ostra czy 
delikatna. Cytryna czy 
czekolada. Co jeszcze? 
Czy czujesz alkohol? 
Czy jest mocna?  
Jakie smaki? 

Finish 

Przełknąłeś i co czujesz? 
Chcesz popić czy nie? 
Pali, grzeje czy nic nie 
ma?  
Aksamitna czekolada, 
miód z imbirem czy 
morze gorzkie orzechy?  
A może śledzie nad 
morzem? 

Degustowanie whisky
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Smaki

Kwiatowe kwiatki fiołki łąka siano cukierki

Owocowe cytrusy jabłka duszone keks truskawki rodzynki

Słodowe słód herbatniki gotowane jarzyny tosty kawa palona

Orzechowe migdały orzechy laskowe oleje masło czekolada

Winne sherry winogronowy likier białe wino porto

Korzenne liście laurowe drewno cynamon imbir pieprz

Miodowe wosk miód kajmak karmel wanilia

Tytoniowe skóra stare książki herbata stęchlizna tytoń

Medyczny solanka jodyna mentol morska bryza wodorosty

Dymny ognisko palony wrzos torf ziemia śledzie

http://www.whiskymywife.pl


7
Kiedy whisky jest  
DOBRA? 
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Genialna
Zatrzymuje się czas  
i nikogo nie ma wokół. 
Dajcie mi święty spokój. 

Dobra codziennie
Whisky dobra. Coś ma, 
nic nie odrzuca. Dobry 
daily dram dla Ciebie. 

Niepĳalna
J e s t e ś w s t a n i e 
prze łknąć , a le mord 
masz w oczach. 
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Rarytas
To whisky lepsza niż 
bardzo dobra „dla nas”. 
Kupujemy na „okazje”.

Ciekawa
Coś w sobie ma. Coś 
dobrego i coś słabego. 
Nie wiesz? No właśnie. 

Obrzydliwa
C o ś t u ś m i e r d z i . 
Moczysz usta i plujesz 
jeszcze długo. 

Zasady punktacji whisky
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9 Boska
Ta w h i s k y d a j e C i 
poczucie szczęścia w 
każdym wymiarze. 

6 Bardzo dobra
Whisky, która jest dla nas 
bardzo dobra. Kupujemy 
zależnie od ceny. 

3 Niedobra
Dopić dopijesz pomimo 
jej wad lub jej nijakości. 
W potrzebie dolejesz. ;)

10 Święty Gral

Wierzymy, że istnieje. 

http://www.whiskymywife.pl


01 Brora

• Highlands 

• destylarnia zamknięta 

• 37 lat  

• rocznik 1977  

• 50.4%  

• 2976 butelek 

• cena* 6 600 zł 
przykładowa cena z jednej z ofert specjalnych 
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• Destylarnia otwarta w 1816 roku zwana 
też…Clynelish 

• Zamknięta w 1983 roku 
• Źródło wody z Clynemilton Burn 
• Region Highlands 
• Posiadała 1 parę alembików 
• Produkowała około 1  000  000 czystego 

spirytusu rocznie 
• W posiadaniu Diageo od 1986 roku

Brora01
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Zapach 
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Smak Finish 

Brora, 37 lat, 1977, 50.4%, 
Notatka degustacyjna
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Ciekawostki do poczytania
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The name of the Brora distillery used to be Clynelish, until the owners SMD built a brand new Clynelish 
distillery right across the road in 1968. The old Clynelish distillery (now Brora) was built by the Marquess of  
Stafford in 1819. Right before the new, larger distillery went into operation, the old one was closed down in 
May 1968. It would quite probably have remained closed if the weather gods hadn't intervened. Between 
May 1969 and July 1973 Brora produced a heavily peated, 'Islay style' whisky, used for blending. By that 
time the owners were able to produce enough peated malt whisky on Islay. DCL had managed to increase 
production there, so the peating levels at Brora were gradually reduced. A lot of the whisky that is 
produced after 1973 was made in the far less peaty 'Highland' style, but throughout the 1970's the 
occasional heavily peated batch was produced too. It seems they stopped this deviant behaviour  
around 1980. According to the Malt Maniacs' resident expert on Clynelish and Brora Serge Valentin of 
WhiskyFun fame: 'The last batches are very similar to a 'new' Clynelish, although I feel Brora still had 
'something more'.* 

maltmedness.com - review: 

Razem z Port Ellen stworzyła legendę „zamkniętych destylarni” co z kolei uruchomiło inwestowania w 
whisky zamknięty destylarni. Wielkim fanem Brory jest Sege Valentin, który swoimi, często bardzo wysokimi 
ocenami nakręca popyt na tę whisky. Seria OB wydawana w ramach Diageo Special Release jest już 
niemal kultowa. Aczkolwiek Brora z pierwszej eycji DSR wydana w 2002 roku, czyli 13 lat temu kosztuje 
dzisiaj na aukcjach ok. 1600 euro. Pewnie wtedy kosztowąła 10 razy mniej, ale dzisiaj … coż w tej samej 
cenie możemy kupić wersję bieżącą lub pierwszą. Można powiedzieć, że Diageo wyrównało ceny. Z drugiej 
strony najstarsza zabutelkowana Brora jest zaledwie o 3 lata starsza od Brory z DSR 2015 i kosztuje 5 razy 
tyle. Niektórzy mówią, że Brora z tej edycji ma największy potencjał inwestycyjny … 

Whisky
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01 Brora 37 yo 1977/2015 (50.4%, OB, Special Release, 2,976 bottles)  
High expectations, high expectations… Especially since the 35 yo 
bottled in 2013 was a 1977 as well, and fetched a well-deserved 95 
points mark in my little book. Colour: gold. Nose: Brora seems to be 
indestructible. I can well imagine in 2037, on Whiskyfun, a 65 years old 
1972 Special Release being tasted. Stocks are said to be low, but they 
always said that, and they still managed to vat around ten casks this 
year. The result is amazing, curiously softer than the G&M and more 
herbal, more coastal as well, and perhaps a little smokier too. Less 
sherry for sure, so less tobacco and chocolate. There are the trademark 
farmy touches (hay), then oysters and chartreuse, then more resinous 
notes, between pinesap and artisan absinth. Astounding complexity, as 
expected. With water: superb sappy oil extracts. Old candle, linoleum, 
bandages, embrocations, verbena, wormwood… and mud. Mouth 
(neat): huge, ashy, almost drying, in a good way. This one reminds us 
that 1977 was still a peaty year at Brora. More absinth, tarry smoke, 
liquorice, salted fish, with a mouth feel that’s becoming oilier and 
creamier. Touches of salted chestnut honey, which gives it a Chinese 
side, in a way. Huge whisky. With water: exceptional. Dry, coastal, 
liquoricy, herbal, both fat and chiselled. The best cough syrup ever. 
Finish: perhaps not extremely long, but all these herbs, liquorice and 
cough drops just work in sync. It’s the freshness that’s most impressive. 
Comments: one of 2015’s grands crus, no doubt, together with some of 
the Karuizawas. Hey, next time, could someone sell a blend of 
Karuizawa and Brora? You could call it either Karuibrora or Brorazawa. 
I’m sure that would make it to 97 points if it’s well made, serious. Hint, 
hint, John Glaser… In any case, this one beats last year’s in my book. 
SGP:465 - 95 points.



02 The Cally
• Lowlands 

• Caledonian / zamknięta 

• whisky zbożowa 

• 40 lat  

• rocznik 1974  

• 53.3%  

• 5060 butelek 

• cena 3 900 zł
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• Destylarnia otwarta w 1885 roku  
a zamknięta 1988 

• Całkowicie zniszczona w 1998 roku 
• Destylarnia produkująca whisky zbożową 
• Ostatnia zamknięta destylarnia w 

 Edynburgu 
• Produkcja już ponad 5 000 000 czystego 

spirytusu rocznie 
• W posiadaniu Diageo od 1987 roku

The Cally / Caledonian02

http://www.whiskymywife.pl


Zapach 
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Smak Finish 

The Cally, 40 lat, 1974, 53.3%, 
Notatka degustacyjna
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Ciekawostki do poczytania
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Established in 1855 by Menzies & Co. in the historic Haymarket area of Edinburgh 
When built the only distillery in Edinburgh, situated near the home of Sir Walter Scott 
The second-largest distillery in the United Kingdom late in the nineteenth century 
Included a small malt distillery as well as a huge grain distillery – able to make a blended whisky completely 
on site 
Described by Alfred Barnard in 1886 as “the model Distillery of Europe, as it contains every improvement of 
machinery and new patent known in distilling, and fully justifies this appellation.” 
Always known informally locally as “the Cally” 
Closed twenty seven years ago, in 1988. Now vanishingly rare as a single grain. 

The Cally / Caledonian

http://www.whiskymywife.pl


02 Caledonian 40 yo 1974/2015 ‘The Cally’ (53.3%, OB, single 
grain, Limited Release, 5060 bottles) Lovely half-pre-Castro-
Cuban, half-Alfred-Barnard-era label. The whisky industry will 
soon call a guy named Gutenberg at the current rate ;-). Nah, 
Da Vinci’s too expensive. More seriously, we haven’t tried 
many Caledonians so far, let’s simply remember that the 
Haymarket distillery (Edinburgh) was closed in 1987. So, as 
far as grains are concerned, this is a historical bottling. Colour: 
gold. Nose: ha, now we’re talking! And we’re talking… Irish. 
Seriously, you’d think this is pure pot still whiskey, with 
overripe apples, butterscotch, and this very peculiar metallic 
side that just works in this context. And of course there’s 
plenty of vanilla and coconut. Fresh and vibrant, certainly not 
’40 years’. I quite like this so far. With water: I like it even 
more. Some kind of softer bourbon, perhaps. No rye, though. 
Mouth (neat): very good, I think. It’s not malt whisky, obviously, 
but it’s got depth and structure, and all this tropical stuff (Irish 
indeed) just works. Mango chutney covered with buttered 
caramel and coconut liqueur, plus mandarin liqueur and 
perhaps Turkish delights. Goody good, and the oak never 
comes in the way. Meringue. With water: really very good. No 
oaky ventures, only stewed fruits and various pastries, 
including oriental ones. Finish: quite short, as expected, but 
clean, fruity, and praline-like. Comments: I haven’t checked 
the price, but if it’s fair(ish), it’s a good bottle to own to show 
your friends that grain whisky’s not always only oak-flavoured 
ethanol. I really like it very, very mucho. SGP:640 - 89 points.



03 Caol Ila
• Islay 

• destylarnia czynna 

• 17 lat  

• rocznik 1997  

• 55.9%  

• Unpeated / nietorfowa 

• cena 430 zł



WWW.WHISKYMYWIFE.PL 20

• Powstała w 1846 roku 
• Od 1986 roku należy do DIAGEO 
• Produkuje prawie 7   000  000 litrów 

spirytusu rocznie 
• Posiada 3 pary alembików 
• Podstawowa wersja to aż 16-letni trunek 
• To już 10 wersja unpeated z okazji DSR 

Caol Ila03
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Zapach 
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Smak Finish 

Caol Ila, 17 lat, 1997, 55.9% 
Notatka degustacyjna
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Słynny podróżnik Alfred Barnard odwiedził destylarnię w 1886 roku – porównajmy co zmieniło się przez 
ponad sto lat. Stara destylarnia, wykuta w skale praktycznie nie istnieje. Alfred Barnard postrzegał 
tamtejszą destylarnię jako jedną z nowocześniejszych jakie istniały. Czas jednak mija i w międzyczasie wiele 
się zmieniło bo totalnie przebudowano destylarnię przystosowując ją do dzisiejszych wymagań. W tamtych 
czasach wszystkie potrzebne materiały dostarczane były przez statki. Port został opisany jako 
przystosowany do wyładunku i rozładunki nawet przy najgorszej pogodzie a taka występuje tam dosyć 
często. Produkcja roczna: w 1886r wynosiła 661 500 litrów (w oryginale podana została w galonach) W 
2011 roku wynosiła już 6 500 000 litrów – wzrost zatem 10-krotny. W tamtych czasach wodę czerpano z 
jeziora zwanego Torrabus, był to podobno jeden z najczystszych zbiorników w całej Wielkiej Brytanii. 
Oczywiście w XIX wieku posiadali też własną słodownię o wymiarach 120 na 80 stóp (1 stopa=0,3 metra) 
W dzisiejszych czasach słód dostarczany jest wprost z Port Ellen. 

Destylarnia

Na rynku zarówno pierwotnym jak i wtórnym jest bardzo, bardzo duży wybór whisky z tej destylarni. Baza 
whisky pokazuje niemalże 2500 pozycji, ale uwaga, tylko 63 w wersji oficjalnej! Cóż jak widać wiele beczek 
wędruje do niezależnych bottlerów.  

Wyjatkowa 11-letnia. Najlepsza Caol Ila jaką w życiu mogłem degustować miała zaledwie 11 lat. Osobiście 
nie przepadam za jej mocnym i ostrym smakiem. Wersje starsze bardzo lubię, są świetne, ale czasami są 
zbyt ułożone. 11 latka w wersji od Signatory z beczki po sherry 5360 warta jest grzechu i poszukania na 
aukcjach. Daniel

Whisky
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03 Caol Ila 17 yo 'Unpeated Style' (55.9%, OB, Special 
Release, 2015)  This is the brand new unpeated-but-still-
a-little-peated ‘Highlands Caol Ila’. More ‘less peated than 
normal’ than unpeated according to previous batches, but 
let’s see… If there’s no peat at all, it’ll die anyway after the 
Port Askaig. Colour: gold. Nose: indeed, this is rather 
lightly peated. I’d love to hear Diageo’s blenders on when 
they first got these batches. So, this is getting rather 
complex, with herbal teas, eucalyptus, damp earth and 
leaves, a touch of liquorice wood, old boughs… It’s only 
after a good three minutes that lighter and fruitier notes 
come through Around barbecued marshmallows, perhaps. 
With water: gets herbal and rather mentholy. I find it 
grassier than the earlier 14, for example. Now I love these 
waxy tones, the paraffin, the linseed oil… Mouth (neat): 
really tastes like some Glenkinchie into which someone 
would have poured a little ‘regular’ Caol Ila. Herbs, mint, 
banana sweets, pineapple drops, melissa… With water: 
not at all, S. Fatter, more ‘Highlands’, and much more on 
citrus. Some salt coming through. Takes water very well. 
Finish: medium, with an unexpected smoky return. More 
salt in the aftertaste. Perhaps ‘ideas’ of bay leaves. 
Comments: very very good, just a little hard to follow. 
That’s me, obviously. A malt unlike any other. SGP:652 - 
85 points.



04 Clynelish  
Select Reserve

• Highlands 

• destylarnia czynna 

• NAS 

• 56.1%  

• 2946 butelek 

• cena 2 680 zł 



WWW.WHISKYMYWIFE.PL 25

• Destylarnia otwarta w 1968 roku  
(w zastępstwie Brory) 

• Źródło wody z Clynemilton Burn 
• Region Highlands 
• Posiada 2 pary alembików 
• Produkcja już ponad 5  000  000 czystego 

spirytusu rocznie 
• W posiadaniu Diageo od 1986 roku 

Clynelish04
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Zapach 
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Smak Finish 

Clynelish SR, 56.1% 
Notatka degustacyjna
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W latach 1967-68 zbudowano nową destylarnię obok starej. Sześć nowych alembików stało się częścią 
najnowocześniejszej tamte czasy destylarnią. Zbudowane one zostały na wzór starych, używanych od 
dziesięcioleci. Zachowano również inne, istotne dla procesu produkcji whisky, elementy. W porównaniu z 
poprzedniczką w tym momencie produkują mniej torfową whisky niż wcześniej. Podstawowa wersja whisky 
to 14-letnia wersja.  W tegorocznym Diageo Special Releases to dopiero 2 Clynelish– poprzedni pojawił 
się…rok temu i też był bez podania wiegu (NAS). Wszystkie beczki wybierał Dr. Jim Beveridge a w skład 
wchodzą beczki zarówno po Bourbonie jak i cherry.. To jedna z najmłodszych destylarni w Szkocji. 

Destylarnia

Rynek wzdycha do wersji Ainslie & Heilbron. Miałem przyjemność spróbować i … dobra! Niektóre wersje 
Clynelish są zbliżone do legendarnej Brory. Poniższa kosztuje na rynku 2000 euro. Ocena Serge Valentin z 
WhiskyFun.com: 
Clynelish 12 yo (56.9%, OB for Edward & Edward, white label, rotation 1969) 
 Colour: straw. Nose: extremely fresh and vibrant, with the trademark waxiness right upfront. Like always, 
these old Clynelishes make me think of the best ‘mineral’ Rieslings. Lots of rubbed orange skin, paraffin, 
iron, wet stone, developing then on linseed oil and lemon juice. A fabulous sharpness and lots of precision. 
Goes on with something very maritime, sea air, old fisherman’s nest… Hints of melon and quince. Really 
excellent. Mouth: fab, just fab. Creamy but not limp, powerful but not violent, with a compactness that 
reminds me of the best old Springbanks. Lots of bitter oranges, wax, olive oil and honey, something subtly 
resinous, quite some peat, pepper and nutmeg, Japanese green tea… All that with a perfect balance. And 
the finish is long, slightly minty but also sweet and coating. Brilliant stuff again – a young whisky as it should 
be, if you ask me. 94 points

Whisky - rynkowe unikaty Ainslie & Heilbron
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04 Clynelish 'Select Reserve 2nd Edition' (56.1%, OB, 
Special Release, 2946 bottles, 2015)  Despite it being 
NAS, I had enjoyed last year’s version quite a lot (WF 88). 
Now the lovely little book about these SRs states that it’s ‘at 
least fifteen years’, which virtually makes it a 15 yo, ‘and 
often far more’. They have used several types of cask – too 
long to mention – but the colour does not suggest first fill 
sherry. Colour: pale gold. Nose: there is a little vanillin at first 
nosing, but no coconut. And then, indeed, a combination of 
various periods of Clynelish, blended together with care. It’s 
almost as if you had vatted the BBR and the Wemyss that 
we just tried. Mangos and passion fruits, all things citrus, 
wax and paraffin, a drop of honey, some hay and some 
damp earth, some tobacco, a little menthol yet again… In 
truth, this nose is beyond reproach. With water: some mud 
and some seaweed coming out. Mouth (neat): watch it! 
Starts smooth, so you may want to down a good sip, but it’s 
very strong! Lemon skin, waxes again, a lot of lemongrass, 
green tea, a great bitterness (around grapefruits), and more 
and more salt. A grassy smokiness. With water: becomes 
sauvignony, like many 1995-1998s are. Or rather, 
manzanilla-like. Walnuts, a drop of seawater, a touch of 
mustard. I juts couldn’t be against that. Finish: long, grassier, 
limy and salty. A great margarita made in Sutherland. 
Comments: it seems that it’s sharper and better chiselled 
than last year’s version. Which leads to this fact: I like it even 
better. Too bad it’s too expensive (£550) SGP:462 - 90 
points



05 Dalwhinnie
• Highlands 

• destylarnia czynna 

• 25 lat 

• rocznik 1989 

• 48.8% 

• 5916 butelek 

• cena 1 650 zł
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• Destylarnia otwarta w 1897 roku 
• Źródło wody z Allt an t-Sluie Burn 
• Region Highlands 
• Posiada 1 pary alembików 
• Produkcja już ponad 2  000  000 

czystego spirytusu rocznie 
• W posiadaniu Diageo od 1926 roku

Dalwhinnie05
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Smak Finish 

Dalwhinnie, 25 lat, 1989, 48.8% 
Notatka degustacyjna

31

05
ocena 

http://www.whiskymywife.pl


WWW.WHISKYMYWIFE.PL

Ciekawostki do poczytania

32

Destylarnia Dalwhinnie (czyt. „dal’uini” czyli „miejsce spotkań”) została założona w 1897 roku przez dwóch 
wspólników pochodzących z pobliskiego miasteczka Kingussie. Dalwhinnie mieści się na wysoko 
położonym płaskowyżu między szczytami pasm Cairngorm i Monadhliath. Jest najwyżej położonych 
destylarni w Szkocji, bo ponad 327 metrów nad poziomem morza. Destylarnia leży niemal dokładnie w 
miejscu przecięcia historycznych szlaków z zachodu na wschód Highlands i z północy na południe Szkocji.  
W 1905 roku Dalwhinnie została wykupiona przez amerykańską spółkę – Cook & Bernheimer. Wkrótce 
potem w stanach ogłoszono prohibicję, a destylarnia stała się własnością grupy DCL (późniejsze Diageo). 
Przedsięwzięciu przewodniczył James Buchannan, który stworzył jeden z najpopularniejszych blendów – 
Black & White w którego skład wchodził destylat Dalwhinnie. W 1934 wybuch pożar, który strawił część 
budynków, przez co destylarnia została zamknięta na 4 lata. Ciąg nieszczęść nie miał końca, gdyż zaraz 
potem nadeszła wojna i problem z zaopatrzeniem w jęczmień. Do roku 1988 destylat z Dalwhinnie 
wykorzystywany był niemal tylko i wyłącznie do produkcji blendów, głównie Black & White. W 1988, United 
Distillers stworzył gamę Classic Malts of Scotland, do której włączono Dalwhinnie jako przedstawicielkę 
Highlands.

Destylarnia
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05 Dalwhinnie 25 yo 1989/2015 (48.8%, OB, 
Special Release, 5,916 bottles)  This baby ex-
refill American oak hogsheads. There’s been 
another 25 back in 2012, a 1987, and I had loved 
it (WF 89). Colour: pale gold. Nose: totally au 
naturel! That means we’re rather finding raw 
barley, orchard fruits (gooseberries, white 
peaches, mirabelles), some fresh butter, and then 
ideas of fresh croissants early in the morning. 
There’s a little honey as well – breakfast honey of 
course. It’s only after a good five minutes that 
more smoky notes take off, as well as some fresh 
walnuts. It’s really funny that we’re getting closer 
and closer to some well-matured manzanilla. I 
mean, well-solera-ed. Mouth: a fatter, bigger 
version of the 15, but we’re well within the same 
family. Walnuts/manzanilla, plus green apples, not-
too-sweet honey, Seville oranges, and a smoky 
maltiness. Also more and more custard, 
cornflakes… Finish: medium, rather smokier, very 
malty, a tad spicier as well. Dry cereal bars. 
Comments: totally one for the breakfast. A perfect 
exercise de style that lets the distillate sing. Ah, 
refill! SGP:562 - 90 points



06 Daliluaine
• Speyside 

• destylarnia zamknięta 

• 34 lata 

• rocznik 1980 

• 56.9%  

• 2952 butelek 

• cena 1 950 zł
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• Destylarnia otwarta w 1852 roku (  
w zastępstwie Brory) 

• Źródło wody z Ballieumullich Burn 
• Region Speyside 
• Posiada 3 pary alembików 
• Produkcja już ponad 5 000 000 czystego 

spirytusu rocznie 
• W posiadaniu Diageo od 1898 roku

Daliluaine06
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Smak Finish 

Daliluaine, 34 lata, 1980, 50.9% 
Notatka degustacyjna
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In 1852, William Mackenzie founded Dailuaine Distillery. Dailuaine derives from the Scottish Gaelic ‘An dail 
uaine’ meaning ‘green valley’, named most probably for those elegant undulations of the Spey valley in 
which the Dailuaine whisky distillery lies.William had also been a farmer who worked in the Carron area. 
Following his death in 1865, William Mackenzie’s wife leased the distillery to a banker from Aberlour called 
James Fleming, who, with William’s son, formed Mackenzie and Company in 1879. Five years later an 
extensive rebuild commenced, leaving the distillery as one of Scotland’s largest. Another five years on and 
Charles Doig built Scotland’s first pagoda roof, which graced the distillery until it collapsed in 1917 after a 
menacing conflagration desecrated the buildings.  

Destylarnia

In 1898, Dailuaine-Talisker Distilleries Ltd was formed, the group included an Aberdeen based grain 
distillery, fellow Speysider Imperial, Dailuaine distillery and the Skye-based Talisker. In 1925, Distillers 
Company Limited acquired the company, latterly amalgamating with Diageo.* 
*-żródło www.masterofmalts.com 

Dailuaine to wbrew pozorom dość znana destylarnia. WhiskyBase zawiera aż 398 pozycji tej whisky. Co 
ciekawe tylko 7 z wersji oficjalnych - dwie z Flora i fauna, oraz dwie z serii Rare Malts. Najlepiej oceniane są 
wersje z lat 60-tych.

Whisky

http://www.whiskymywife.pl


06 Dailuaine 34 yo 1980/2015 (50.9%, OB, Special 
Release, 2952 bottles)  This baby ex-refill American oak. 
BTW, these came with a magnificent little black book full 
of trivia, and I’ve just learned that Dailuaine welcomed the 
very first pagoda roofs in Scotland, in 1889. Knowledge is 
power! Colour: gold. Nose: yessss, a beehive! I’m not 
sure why or when these very obvious notes of beeswax, 
pollen, nectar and ‘delicate pinewood’ do occur, but I just 
love them. What’s sure is that they’re never to be found in 
young whiskies – let alone NAS, ha-ha. So plenty of 
honeyed notes, honeydew, pinesap, mead, overripe 
pears, then rather tangerines, a touch of cardamom, 
rosehip… I’m all for this! With water: more towards Seville 
oranges, a little ginger, some polished wood, and Alsatian 
bredala (Christmas cookies). Rather less beehivy notes. 
Mouth (neat): a touch of fizzy wood, with lime, pepper and 
ginger, then a honeyed development, rather around 
eucalyptus honey, and perhaps a drop of mojito. Really. 
The honey really coats all this. With water: once again, 
water makes it spicier and rather less honeyed. Ratafia, 
orange cordial, ginger cookies… Finish: medium, with 
spices and a return on sweet barley. Comments: 
impeccable old Dailuaine. SGP:561 - 89 points.



07 Lagavulin

• Islay 

• destylarnia czynna 

• 12 lat 

• 56.8%  

• cena 380 zł
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• W 2016 roku obchodzi 200 urodziny 
• Od 1927 roku należy do DIAGEO 
• Produkuje 2  500  000 litrów spirytusu 

rocznie 
• Posiada 2 pary alembików 
• Podstawowa wersja to aż 16-letni trunek 
• To już trzynasta wersja z okazji DSR – 

zawsze był to 12-letni trunek CS

Lagavulin07
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Smak Finish 

Lagavulin, 12 lat, 56.8% 
Notatka degustacyjna
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Destylarnia Lagavulin to jedna z najstarszych w Szkocji – w 2016 będzie obchodzić 200 urodziny, 
znajdująca się w najważniejszym dla wielu miłośników miejscu na świecie czyli na wyspie Islay. Jest to 
stolica whisky torfowej i jak przekonywał mnie jeden z pracowników sąsiedzkiej destylarni pokłady torfu na 
wyspie starczą jeszcze na 4000 lat. Sama nazwa w języku gaelickim oznacza ”kotlina w której znajduje się 
młyn” Na przeciwko Lagavulina znajduje się Dun Naomhaig Castle a raczej jego ruiny. Przed wiekami była 
to siedziba władców tej wyspy. Podobno jako jedyny nie został zdobyty przez Wikingów tak dzielnie 
miejscowi bronili świętej ziemi. 

Sam budynek destylarni jest typowy dla tego typu architektury i powstał w czasach wiktoriańskich 
podobnie zresztą jak sąsiadująca destylarnia Laphroaig. Woda pobierana jest z jeziora Solan, która już 
sama w sobie ma torfowy posmak. Słodowany jęczmień jak pozyskiwany (podobnie jak wszystkie inne 
destylarnie na wyspie) ze słodowni znajdującej się w Port Ellen. Kiedyś była tam jedna z najlepszych 
destylarni na świecie ale to już na zupełnie inna opowieść. Lagavulin należy największej grup zajmujących 
się produkcją/sprzedażą whisky czyli Diageo. Whisky jest produkowana w jednej wielkiej kadzi zaciernej ze 
stali nierdzewnej, 10 kadzi fermentacyjnych i 4 wielkich alembików. 
 
Oczywiście jak w większości już przypadków jest dostępne centrum dla zwiedzających czynne przez cały 
rok. 

http://www.whiskymywife.pl


07 Lagavulin 12 yo 'Special Release 2015' (56.8%, OB)  
Integrally ex-refill American oak. Who would be against 
that. This baby’s a hit everywhere every year, including at 
WF Towerz. Colour: white wine. Nose: we’re extremely 
close to Lg5, this official’s just got a little more malty/
coffeeish notes, as if the wood was a notch more active, 
and a peatiness that’s a little more leathery/tarry, so a little 
heavier and less bright and lively. But the whole remains a 
bright and lively Lagavulin. Love these notes of earthy pear 
pie. Beach sand. With water: just more proof that Lagavulin 
Distillery and its people are doing the greatest job. What a 
pure, yet fat, yet bright, yet heavy, yet elegant smoky spirit. 
What I especially like at Lagavulin is the fact that it’s not 
only about peat. Mouth (neat): exactly the same feeling. A 
tad fatter and oilier. Barbecued marshmallows and 
sausages grilled over a bonfire. Ah, our boy scout days… 
Love this. Less wood, more spirit, that’s our motto. With 
water: what? Can you smoke and salt multi-vitamin fruit 
juice? And add chamomile, eucalyptus tea, and bits of 
bacon and kipper? Finish: long and warming, but remaining 
fresh, which is quite an achievement. Liquorice allsorts in 
the aftertaste, which reminds us of what Wise Pinkie 
MacArthur always says, ‘Lagavulin is sweet’. Also a little 
new oak, bizarrely. Pencil shavings. That can’t be! 
Comments: Lagavulin’s annual 12 is like Sticky Fingers, 
everyone should have it in his stash. And I like it just as 
much as the new Port Ellen ’83. SGP:657 - 92 points.



08 Pittyvaich
• Speyside 

• destylarnia zamknięta 

• 25 lat 

• rocznik 1989 

• 49.9%  

• 5922 butelki 

• cena 1 285 zł
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• Destylarnia otwarta w 1975 roku a 
zamknięta 1993 

• Całkowicie zniszczona w 2002 roku 
• Źródło wody z Bailliemore & Convalleys 

springs 
• Region Speyside 
• Posiadał 2 pary alembików 
• Produkcja już ponad 5  000  000 

czystego spirytusu rocznie 
• W posiadaniu Diageo od 1987 roku 

Pittyvaich08
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Smak Finish 

Pittyvaich, 25 lat, 1989, 49.9% 
Notatka degustacyjna
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Destylarnia Pittyvaich bya jedną z dziewięciu wytwórni whisky znajdujących się w Dufftown. Umiejscowiona 
była nad brzegiem potoku Dullan kilkaset metrów od destylarni Dufftown. Była to jedna z najmłodszych 
destylarni w miasteczku, założona w 1975 roku przez spółkę Arthur Bell & Sons. Była bardzo nowoczesna 
destylarnia, co widać było również po architekturze budynków, i chyba jeden z największych porażek bo 
tak szybko jak powstała tak ją …zamknięto. Nie cieszyła się dobrą sławą – w 1987 roku została sprzedana 
firmie Diageo ale nie było pomysłów na jej dalsze funkcjonowanie. W rezultacie, w roku 1993 firma 
postanowiła zamknąć Pittyvaich. Od 1994 prowadzone były kilkakrotnie próbne odpędy, ale destylarni nie 
uruchomiono na stałe. W lipcu 2002 budynki destylarni ostatecznie wyburzono, zamykając tym samym 
kwestię ewentualnego ponownego otwarcie Pittyvaich. Pozostawiono jedynie budynki magazynów, w 
części których w dalszym ciągu leżakuje whisky. 

Destylarnia

Bardzo niewiele whisky z tej destylarni dostępnych jest na rynku. Włącznie z wydanym obecnie w ramach 
DSR 2015 dostępne są tylko 3 oficjalne edycje tej whisky. Najbardziej znana występuje w wersji Flora i 
Fauna, aczkolwiek nie jest ona jakoś krytykowana przez koneserów, nie jest też wychwalana. U 
niezależnych bottlerów można znaleźć ponad 70 wypustów, najwięcej od Cadenhead i Duncan Taylor. 
Podsumowując ta destylarnia to prawdziwy unikat w świecie whisky. Ciężko jest więc mówić o jej profilu, 
renomie czy marce. Chociaż najwyżej oceniana na whiskybase edycja pochodzi od bardzo prestiżowego 
bottlera - Kingsbury. Obecna edycja ma szansę więc zostać nową twarzą destylarni.

Whisky
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08 Pittyvaich 25 yo 1989/2015 (49.9%, OB, 
Special Release)  Like the minimalistic design. 
Let’s hope the whisky won’t be in keeping with 
this style. Colour: straw. Nose: the style is there 
again, with some ink and chalk, but this time it’s 
cleaner, without any feinty/yeasty or bitter notes. 
Leather and porridge, candle wax, then 
something very ‘funny’, Provence herbs. 
Rosemary, thyme, bay leaves, even pine 
needles. And a little ham in the background. 
Mouth: really funny indeed, quite pungent, 
grassy, waxy, with a fizzy side (lemonade) and 
then pine needles again. Basil liqueur. Yes, that 
exists. Finish: medium, always ‘funny’, between 
lemon and fresh mentholated herbs, as well as a 
little dill or fennel. Comments: did I tell you I 
found this baby funny? A forgotten style, I don’t 
know of any other distillery that still makes it like 
this. I even find it really good, but its 
‘unlikeliness’ may be part of that judgement. 
SGP:361 - 85 points



09 Port Ellen
• Islay 

• destylarnia zamknięta 

• 32 lata 

• rocznik 1983 

• 53.9%  

• 2964 butelki 

• cena 12 000 zł
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• Destylarnia zamknięta 
• Powstała w 1825 roku 
• Zamknięta w 1983 roku 
• Budynki przetrwały i w tym momencie jest 

tam słodowania 
• Posiadała 2 pary alembików 
• Posiadaniu Diageo od 1929 roku

Port Ellen09
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Smak Finish 

Port Ellen, 32 lata, 1983, 53.9% 
Notatka degustacyjna
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Destylarnia, jak nie trudno się zorientować, bierze nazwę od miejscowości, w której została zbudowana. 
Jest ona jednym z dwóch portów promowych na wyspie Islay (drugi to Port Askaig nad cieśniną Sound of 
Islay. Destylarnia została założona w roku 5 przez Johna Ramsaya. Był to człowiek niezwykle energiczny i 
twórczy. Jest jedną z osób (obok Eneasza Coffey'a), której zawdzięczamy wynalazek alembiku do destylacji 
ciągłej wykorzystywany w produkcji whisky zbożowej. Po jego śmierci w 1929 roku, destylarnie przejął 
koncern DCL (ten sam, który później przekształcił się w United Distillers, a następnie w Diageo) i jest jej 
właścicielem do dnia dzisiejszego. Destylarnia przechodziła typowe dla tego rodzaju zakładów okresy 
wzmożonej działalności przeplatane okresowymi "uśpieniami", z których najdłuższe rozpoczęło się w roku 
1925. W latach sześćdziesiątych naszego stulecia destylarnia została gruntownie odremontowana i 
zmodernizowana, po czym nastąpiło ponowne uruchomienie produkcji. W roku 1983, wbrew 
rozpoczynającemu się właśnie kolejnemu złotemu okresowi whisky, destylarnia Port Ellen została zamknięta 
i od tamtej pory słoduję jęczmień zaopatrując wszystkie destylarnie na wyspie. 

Destylarnia

Początkujący miłośnicy whisky czasami dzielą swoje życie na okres przed i po spróbowaniu legendarnej 
Port Ellen. Przynajmniej mnie było dane słyszeć wiele takich wypowiedzi. Na początku to rodzaj „mekki” do 
której zmierza każdy pielgrzym. Generalnie whisky pyszna, chociaż to nie znaczy, że nie miewa wpadek. 
Miewa, ale odnośnie whisky z tej destylarni tylko raz przeżyłem zawód, a wielokrotnie rozkochiwała mnie w 
sobie. Moje top wersje? Obecna DRS 2015 oraz PE z beczki po sherry od Dewar Rattray - beczka nr 2463

Whisky legendarna. 

http://www.whiskymywife.pl


09 Port Ellen 32 yo 1983/2015 '15th Release' (53.9%, OB, 2964 
bottles)  Last year’s 14th Release, a 1978, was a little more, 
say fragile than other batches, with less immediate PE-ness 
(read tarry smoke) and more grassy elements (WF 91). This 
might be different… Colour: pale gold. Nose: back to the style of 
the Mo Or, with much chalk, stones, clay… The tar is back as 
well (old tarry ropes), and comes with some damp raw wool and 
hessian, funny hints of uncooked French beans (when our 
mother made us shell them), seaweed, perhaps whiffs of a wet 
dog coming back from the beach (I’m sorry, dogs), and lastly, 
pink grapefruits and cough syrup. Balance is utterly perfect. 
With water: drinking lemon juice while smoking a cigar and 
crunching fresh almonds, while walking on Port Ellen’s beach, 
while someone’s burning eucalyptus leaves somewhere in the 
neighbourhood (but why would they do that?) Mouth (neat): 
unusual! It’s fizzy and prickly like some Schweppes-Lemon, with 
touches of bitter oranges and, of course, lemons. A feeling of 
plasticine diluted in turpentine, then perhaps cinnamon mints. 
Rather big, as most 1983s are in my book. With water: notes of 
lemon tarte, with some meringue and some cinnamon. Add 
chlorophyll gum and perhaps one whelk. Finish: rather long but 
not massive, rather on plasticine, mint, pinesap, and lemon skin. 
Comments: I find it quite different from the previous releases, 
still excellent, and a little surprising at times. Especially the 
arrival on the palate. Another great PE for sure. I know, as a 
blogger, I should also write about the price. I won’t. SGP:367 - 
92 points.
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My Favourites of 2015

Favourite recent bottling: 
Brora 37 yo 1977/2015 (50.4%, OB, Special Release, 
2,976 bottles) - WF 95 

Favourite older bottling: 
Port Ellen 12 yo (OB, The Queen’s Visit to Port Ellen’s 
Maltings, 1980) - WF 99 

Favourite bang for your buck bottling: 
Lagavulin 12 yo 'Special Release 2015' (56.8%, OB) - 
WF 92

http://www.whiskymywife.pl


Artykuł 

Nasz artykuł ze światowej premiery 
DSR 2015 oraz opisanymi wszystkimi 
notkami smakowymi:  
http://whiskymywife.pl/diageo-special-
release-2015/ 

http://whiskymywife.pl/diageo-special-release-2015/


Artykuł 

WHISKY INSIGHT

DIAGEO 2015 SPECIAL RELEASES  
– DRINK, COLLECT OR INVEST?
NOVEMBER 12, 2015 WHISKYINVESTOR 1 COMMENT

Żródło: http://thecuttingspirit.com/

http://thecuttingspirit.com/category/whisky-insight/
http://thecuttingspirit.com/2015/11/12/diageo-2015-special-releases-drink-collect-or-invest/
http://thecuttingspirit.com/author/whiskyinvestor/
http://thecuttingspirit.com/2015/11/12/diageo-2015-special-releases-drink-collect-or-invest/#comments


Artykuł 

WHISKY INSIGHT

DIAGEO 2015 SPECIAL RELEASES  
– DRINK, COLLECT OR INVEST?
NOVEMBER 12, 2015 WHISKYINVESTOR 1 COMMENT

Żródło: http://thecuttingspirit.com/

1. Brora: (D:8  C:8  I:8) = 24/30 
2. Port Ellen: (D:8  C:9  I:5) = 22/30 
3. Dailuaine: (D:8  C:6  I:7) = 21/30 
4. Lagavulin: (D:7  C:7  I:5) = 19/30 
5. Pittyvaich: (D:4  C:6  I:5) = 15/30 

http://thecuttingspirit.com/category/whisky-insight/
http://thecuttingspirit.com/2015/11/12/diageo-2015-special-releases-drink-collect-or-invest/
http://thecuttingspirit.com/author/whiskyinvestor/
http://thecuttingspirit.com/2015/11/12/diageo-2015-special-releases-drink-collect-or-invest/#comments
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Degustacja WhiskyLegend 
13 x zamknięte destylarnie 

6 x PE vs. Caperdonich, Brora, Glenury Royal,  
Imperial Karuizawa, Littlemill,St. Magdalene.  

5 marca 2016
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NASZA 
PROPOZYCJA
WSPÓŁPRACY
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><NEMO ENIM IPSAM VOLUPTATEM QUIA VOLUPTAS

Podsumowanie 
Ocena poszczególnych whisky w Diageo Special Releases 2015
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Daniel
daniel@whiskymywife.pl 

tel. 604 288 171

Grzegorz
grzegorz@whiskymywife.pl 

tel. 728 323 732

Dziękujemy

www.whiskymywife.pl
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