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Det droppar för fullt i destilleriet i Roma på mellersta Gotland. 
Hittills har vi producerat 5 000 liter råsprit som ligger lagrad på 
amerikanska bourbonfat och på ekfat från legendariska Laphroaig.
Redan 2015 är de första buteljerna av Isle of Lime färdiga att avnjutas. 

Gotland Whiskys recept för att skapa en attraktiv och närproducerad 
whisky är att odla korn och tillverka sprit i samma område. Det eko-
logiska kornet växer i närheten av destilleriet och det betydelsefulla 
vattnet hämtas direkt ur kalkstensberget. Mältning och torvrökning 
äger rum i Ronehamn på södra Gotland och lagring sker i en funk-
tionell byggnad drygt fyra meter under jord, strax intill destilleriet. 

Förutsättningarna för whiskytillverkning är särskilt gynnsamma på 
Gotland. Klimatet och naturen liknar det som råder på den skotska 
ön Islay, där flera av världens mest erkända whiskysorter tillverkas.

Det moderna destilleriet, som utrustats med specialdesignade 
maskiner, har en kapacitet att tillverka upp till 60 000 liter eko-
logisk maltwhisky per år. Det imponerande projektet har genom-
förts utan att låna pengar från vare sig banker eller finansinstitut. 
Kapitalet som har krävts för att bygga upp verksamheten och
kunna driva den vidare kommer från våra drygt 1 200 aktieägare.

Vill du besöka destilleriet eller förlägga ett möte i de spektakulära 
lokalerna är du varmt välkommen att kontakta oss när du vill. 
Skicka ett mail till info@gotlandwhisky.se med dina önskemål.

På www.gotlandwhisky.se beställer du exklusiva whiskytillbehör 
som till exempel glas från Riedel och vattenbägare från Reijmyre 
Glasbruk. Besöker du vår hemsida får du även all väsentlig infor-
mation om företaget, destilleriet och konsten att tillverka Gotch.

världens första gotch
Gotland Whisky tillverkar sedan 2012 Isle of Lime – en karakter-
istisk single malt framställd av gotländskt ekologiskt korn och formad
av skotsk expertis. En stark blandning som ger världens första Gotch.

Vattnet hämtas direkt från det urgamla kalkstensberget.

Råsprit som blir färdig whisky 2015.Det ekologiska kornet odlas på åkrarna runt destilleriet.Lagras på amerikanska bourbonfat och på ekfat från Laphroaig.


