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glayva liqueur

glenglassaugh
sloe berry
liqueur

(www.glayva.com)
Název tohoto likéru (36 %
alkoholu) pochází z gaelského
gle mhath (velmi dobrý). Poprvé byl namíchán zhruba před
sedmdesáti lety, ale komerčně
se vyrábí od roku 1947. Vyrábějí se rovněž Red Sbal (40 %
alkoholu) a Gold Sbal (26 %
alkoholu). Jedná se o směs
bylin, medu, výtažku z kůry
pomerančů a koření (anýz,
závor), jako základu se používá
whisky Glen Mist a sladový destilát z palírny Tamnavulin. Je
považován za lehčí než Drambuie a má velmi jemné anýzové
a citrusové podtóny. Vyrábí jej
firma Ronald Morrison & Co.,
kterou vlastní Whyte & Mackay. V roce *2000, *2004 a *2008
získal Hlavní trofej pro nejlepší likér. Má rovněž další ocenění:
*2001 BM, *2003 SM, ◊2004 SM, *2005 SM, ◊2005 BM, ◊2006
SM, *2007 ZM, ◊2007 SM, *2008 ZM, ◊2008 SM, ◊2009 SM,
◊2011 ZM. Na likér Glayva ve Skotsku narazíme všude tam,
kde se provozuje nám velmi vzdálený sport curling (metaná),
neboť je vždy jedním z hlavních sponzorů soutěžních utkání.

glenfiddich malt
whisky
liqueur
(www.glenfiddich.com)
Likér (40 % alkoholu) se vyrábí od roku 1998, ale již stihl
obdržet celou řadu ocenění
(*2000 BM, *2001 ZM, ◊2002
SM). V chuti cítíme koření
s citrusově medovým nádechem. Prodává se ve Velké
Británii a Kanadě. Značku
vlastní společnost William
Grant & Sons.

(www.glenglassaugh.com)
Tento likér (26 %) byl na trh
uveden teprve nedávno, v polovině roku 2010, v poměrně
nevelkém množství. Palírna,
k jejímuž znovuotevření došlo
před několika lety, má poměrně chudé portfolio destilátů,
což se snaží logicky doplnit
o okrajové segmenty.

heather
cream
liqueur
(www.heathercream.com)
Likér (17 % alkoholu,
*2008 SM) vyrábí firma
R. Carmichal & Sons, což
je dceřiná společnost Inver
House Distillers. Charakterizuje jej směs smetany
a jednosladové whisky. Je
velmi populární a na láhvi
je motto Heather’s got the
Cream. V tomto likéru se
jako v jednom z prvních začala používat sladová, tudíž dražší
whisky. Výrobce uvádí sladkou, krémovou vůni s nádechem
čokolády a chuť sladce krémovou, s tóny čokolády, kokosu
a sladové whisky Balblair.
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