från ön som reste sig ur havet
på sitt fundament av kalksten; limestone.

Återbruket i Roma
Gotland Whisky AB bildades 2004. Med hjälp av genuint whiskyintresse,
kapital från våra aktieägare, expertråd från Bowmores whiskynestor Henry
Cockburn samt en smula galenskap och envishet har vi lyckats omvandla det
gamla sockerbruket i Roma till ett modernt destilleri med potential att producera
60 000 liter ekologisk, torvrökt maltwhisky om året.
Världens första ekologiska, gotländska single
maltwhisky! Lagrad på ekfat. Isle of Lime –
döpt efter den kalksten som är Gotlands
fundament – snart redo att tappas på flaska.

Världens första Gotch
Vi behöver inte gå utanför ön för att hitta råvaror av högsta kvalitet. Till Isle
of Lime används bland annat ekologiskt korn från gotländska åkrar. Malten
röks med torv från Rone, och en stor del av vattnet hämtas från vår egen källa
i kalkberget.
Det vi importerar är kunskap och erfarenhet. Whiskynestor Henry Cockburn,
med över 20 års erfarenhet från skotska Bowmore, har bistått oss från dag ett
och har med tiden blivit ett välkänt ansikte i Roma.
Resultatet är en smak av Gotland, med touch av Skottland. Gotch.

Andelen aktieägare med över 2000 aktier
växer, och förevigas på ”The Wall”, en gigantisk
metallskylt tillverkad av material från det
gamla sockerbruket. Återbruk, med andra ord.

Gotland Whisky är sedan våren 2015 KRAVcertifierat genom HS certifiering AB. Det betyder
att vi har såväl KRAV-märke som EU ekologisk
på våra buteljer. Något vi är extra stolta över.

Isle of Lime destilleras i handslagna kopparpannor från Forsythes i Skottland och lagras
sedan 4,5 meter under markytan.

Välkommen som aktieägare i Gotland Whisky!
Aktieägare med ett innehav på minst 100 aktier har
förköpsrätt på Isle of Lime Shareholders’ Edition.

gotland whisky ab, sockerbruket, 622 54 romakloster
tel: +46 (0)498 27 29 00, org.nr: 556664 7276
www.gotlandwhisky.se, info@gotlandwhisky.se

