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bell’s
(www.bells.co.uk)
Arthur Bell začínal v malém obchůdku v Perthu jako společník
Thomase R. Sandemana, který
krámek provozoval již od roku
1825 (toto datum je dodnes uvedeno na etiketě). Teprve v roce
1851 se Bell osamostatnil. Stejně
dlouho váhal s registrací své míchané whisky, což nakonec učinil
v roce 1896, ale až v roce 1904
se objevila na etiketě ona známá
slova Arthur Bell & Sons Extra
Special Old Scotch Whisky, Perth,
Established 1825. Od roku 1925
firma používá slogan Afore ye go.
Vznikl v průběhu první světové
války, kdy firma darovala několik
desítek beden s whisky do přístavu
vojákům před cestou na západní
frontu, kteří si s radostí dávali pohárek s tímto rčením (Než vyrazíš
neboli naše Na cestu). Od roku

1980 se whisky Bell’s stala nejprodávanější značkou ve Velké
Británii a dnes se jí každou
hodinu ve světě prodá více než
2 000 láhví (celosvětově desáté
místo). Populární je rovněž
ve Skandinávii, Jihoafrické republice, Španělsku a v Brazílii.
Z celé rodiny destilátů Bell’s je
dnes nejznámější Bell’s Extra Special Aged 8 Years
(Premium Blend, ◊2003 BM,
*2005 SM), který byl uveden
na trh v roce 1994. Obsahuje
38 % sladových destilátů z 35
palíren. Ve směsi je nejvíce zastoupena sladová whisky z firemních palíren Blair Athol,
Inchgower a Dufftown, dále
Linkwood, Caol Ila, Oban
a Glenkinchie. Na chuť je to
velmi intenzivní a komplexní
destilát. Výrobce uvádí obilnou a ovocně nasládlou vůni s tóny
po sherry a až rumově karamelovým nádechem. V chuti je to
hladká whisky, vyvážená mezi nasládlostí a suchostí se stopou
slanosti, jemné kyselosti a v konci s kouřovým pozadím. Při
srovnání s „dělnickou whisky“ Johnnie Walker Red Label dospějeme k názoru, že je to stále poněkud tvrdý destilát, avšak
s větším vlivem sudů od sherry, což hraje pozitivní úlohu. Od
podzimu 2008 jej nahradila značka Bell’s Original (bez udání
stáří). V roce 2009 přibyla do portfolia značka Bell’s Special
Reserve (bez udání stáří, třebaže sladová část směsi je tvořena
přibližně tuctem sladových destilátů starších osmi let). Vyrábí se rovněž: Bell’s Decanter’s 8 Years Old (Premium Blend).
Tyto keramické nádoby ve tvaru zvonu (bell je anglicky zvon)
firma nejednou uvádí na trh u příležitosti významných jubileí,
např. členů královské rodiny, takže se staly velmi zajímavé
rovněž pro sběratele. Bell’s Islander (Standard Blend, 43 %).
Destilát má více fenolový nádech, pravděpodobně způsobený
větším podílem ostrovních destilátů z palíren Caol Ila, Oban,
Talisker a zřejmě i Highland Park. Bell’s 12 Years Old (De Luxe Blend, 43 %). Bell’s Royal Reserve 21 Years Old (De Luxe
Blend). Značku vlastní společnost Diageo.

big t
Velké písmeno T v názvu této míchané whisky označuje její
vedoucí destilát, který pochází z palírny Tomatin a byl poprvé
namíchán v roce 1971. Tuto palírnu stejně jako značku míchané whisky Big T 5 Years Old (Standard Blend) vlastní stejný
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