
HELSINKI 
WHISKEY 
100% RYE MALT

Helsinki Whiskey 100% Rye Malt on täyteläi-
nen ruismallasviski, jonka valmistamiseen 
on käytetty vain parasta kotimaista ruis-
mallasta. Maussa ovat tasapainossa rukiin 
makeus ja mausteisuus. Viski tislataan 
käsityönä ja kypsytetään huolella valituissa 
tammitynnyreissä.

50 cl — 47,5% vol



Helsinki Whiskey 100% Rye Malt on täyteläi-
nen ruismallasviski, jonka valmistamiseen 
on käytetty vain parasta kotimaista ruismal-
lasta. Viski tislataan käsityönä ja kypsytetään 
huolella valituissa tammitynnyreissä.

Helsinki Whiskey 100% Rye Malt on ensim-
mäinen Helsingissä tislattu viski kautta ai-
kain. Sen aromeissa on onnistunut tasapaino 
makeuden ja mausteisuuden välillä unohta-
matta rukiin vahvaa luonnetta. Se noudattaa 
yhtiön makufilosofiaa, jossa tärkeää on eri 
elementtien tasapaino.

Laadun takeena jokaisessa numeroidussa 
pullossa on tislaajamestari Mikko Mykkäsen 
allekirjoitus.

Tuoksu: Vaniljaa ja karamellia tammesta, 
mämmiä ja tuoretta ruislimppua tisleestä. 
Hunajaa ja tummaa suklaata.

Aromi: Täyteläinen ja paksu suutuntuma. 
Maussa vaniljaa, kuivattuja aprikooseja,  
toffeeta, lakritsanjuurta, yrttejä, jopa pieni 
viite tummapaahtoisesta kahvista. Tippa  
vettä nostaa tynnyrin tanniinit esiin ja  
makeus kuivuu.

Jälkimaku: Pitkä, jää poskiin elämään. Ruis-
viskin mausteisuus, erityisesti valkopippuri 
nousee esiin.

Alkoholipitoisuus on 47,5%, mikä antaa viskin 
aromeille tilaa tulla esiin. Haluttaessa viskiin 
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50 cl
47,5% vol

voi lisätä muutaman tipan vettä.

Helsinki Whiskey 100% Rye Maltin jakelua 
kotimaassa hoitaa AMKA Oy.

jakelu- ja hintatiedot: amka oy | puh. 09 5406 4930 | amka@amka.fi



Helsinki Whiskey 100% Rye Malt Release #1 on 
sekoitettu kymmenestä tynnyristä. Tynnyrit on 
valinnut Master Blender Kai Kilpinen. Ne ovat 
ranskalaisesta uudesta tammesta valmistettuja  
ja pieniä, 28-litraisia. Tynnyrit valmistetaan  
Allierin ja Limousinin metsistä saatavasta tam-
mesta. Nämä tynnyrit antavat viskiin kauniin kul-
taisen värin sekä tuovat tasapainoisia vaniljaisia, 
hunajaisia ja yrttisen mausteisia makuvivahteita. 
Viskiä on kypsytetty kolme vuotta ja yksi päivä.

RELEASE #1

jakelu- ja hintatiedot: amka oy | puh. 09 5406 4930 | amka@amka.fi



facebook.com/helsinkidistillingcompany 

@HelsinkiDistill 

@helsinkidistilling

Helsinki Whiskey 100% Rye Malt tislaa ja 
pullottaa käsityönä The Helsinki Distilling 
Company, ensimmäinen tislaamo pääkau-
pungissamme yli sataan vuoteen. Tislaaja-
mestari Mykkäsen lisäksi näitä jalojuomia 
tuottavat Kai Kilpinen ja Séamus Holohan. 
Toiminta-ajatus on selkeä: tuottaa huippu-
luokan giniä, viskiä ja muita tisleitä parhaista 
mahdollisista raaka-aineista. Tislaamo sijait-
see Helsingin ruokakulttuurin keskuksessa, 
Kalasataman Teurastamolla.

lisätietoa tuotteista: 
info@hdco.fi tai +358 20 719 1460

katso lisää: hdco.fi
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