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KASHRUS ON THE ROCKS: Rabbi Tzvi Rosen, Editor, Kashrus Kurrents

After distillation, the whiskey's unique flavour and colour is developed through aging. Whiskey must be aged a minimum of two to four
years in wood barrels. The different tastes of these spirits depends on a number of factors: the raw ingredients, the amount of alcohol
present, and the type of wood used for aging. Different types of wood casks are used in the aging process. Bourbon, by definition, must be
aged in oak barrels. Scotch can use a variety of wooden barrels. Some casks used for aging scotch were originally used for wine and
sherry. Sherry casks are wood barrels that were originally used for the storing or aging of sherry wine. Similarly, port casks used in some
Scotch selections were barrels originally used to store or age port wines. The barrelling of whiskeys has Halachic ramifications. In general,
can we assume any Scotch to be sherry cask-free? According to Michael Jackson, a world renowned author and an expert in the wine and
spirit industry, "Most distilleries have over the decades acquired a 'mishmosh' of casks from different sources. The distillery manager or
group blender orchestrates what is available to try and achieve consistent bottlings. It is therefore difficult even in a single malt to be sure
that not a drop came from a sherry cask. The best bet among malts would be Glenmorangie (10 years old), which is aged entirely in
Bourbon casks. So is the rarer, stronger Balvanie Single Barrel. In my view, no blended scotch could be guaranteed innocent of sherry."
Macallan Scotch, in fact, boasts that their scotch is exclusively aged in sherry casks. From a Halachic standpoint, even if the scotch is aged
in sherry casks, the scotch is more than six times the volume of the wood, and it is Kosher. If people would like to avoid any sherry wine
flavour, and it is not clear whether the scotch was stored in sherry wine casks, they can be.
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 ואם: הגה. אם נותנים בהם שמרים של יין,צריך ליזהר ולבדוק ולחקור בשכר ובמשקה של דבש שעושים העובדי כוכבים עכשיו
, והוא דלא עבידי לטעמיה.( אסור לקנות מהם אם אין במשקה ס' מן השמרים )ב"י בשם תוספות ומרדכי,דרכן ליתן בו שמרים
.(דלטעמיה אפילו באלף לא בטיל )ארוך כלל כ"ב וב"י ס"ס קל"ד בשם תשובת רשב"א וע"ל סי' קכ"ג ס"ק כ"א
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 שאנו חוששים שמא עירב בהן יין )עד, אסור לקנותו מהם אם דמיהם יקרים מדמי היין, וכן החומץ של שכר,כל אלו המשקים
.(שאין ס' לבטלו מרדכי בשם ראבי"ה
ט"ז שם
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....תמהתי למה הצריך ס' הא קי"ל דיין במים בטל בו' חלקים וה"ה בשאר משקים דזה פשוט דהם מבטלים טעם היין יותר ממים
שולחן ערוך יורה דעה סימן צח סעיף ח
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 ובלבד,( כאשר נתבאר בהלכותיהם )טור, מלבד חמץ בפסח ויין נסך,כל האיסורים הנוהגין בזמן הזה כולם מתבטלים בששים....
 אפילו באלף לא בטיל כל זמן, והוא אסור מצד עצמו, אבל אם נותן טעם באותה קדירה,שהאיסור אינו נותן טעם בקדירה
.שמרגישין טעמו
שולחן ערוך יורה דעה סימן קלד סעיף יג
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 וכל זה במשקים שהיין. ועיין לעיל סימן קי"ד: הגה. אסורים,כל המשקים של עובדי כוכבים שדרכם לערב בהם יין או חומץ
 כגון צבע שנתנו בהם חומץ או מלח שמבשלים עובדי כוכבים, אבל אם הוא לפגם, או שאינו פוגם,והחומץ הוא בהם לשבח
 ויש. וה"ה בכל כיוצא בזה. דכל זה הוי לפגם, מותר,( או דיו של עובד כוכבים )ר"ת,(ונותנים בו יין או דם ללבנו )מרדכי פא"מ
 ועיין.( מפני שלפעמים נותן קולמסו לתוך פיו והדיו עליו )ת"ה סימן קכ"ט כל בו בשם הר"ף,מחמירים בדיו של עובד כוכבים
 אפילו היה בו ודאי יין נסך אינו, ונראה דהוא הדין בדיו, הואיל והוי לפגם,לעיל סימן קכ"ג דנוהגין היתר בדבר שנותנין בו חומץ
.אלא פגם ושרי כן נראה לי
גליון מהרש"א בשם נ"ב – ויש לסמוך עליהם להקל
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שו"ת אגרות משה חלק יו"ד א סימן סב
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. מע"כ ידידי הרב הגאון המפורסם מוהר"מ פינחס טייץ שליט"א הגאב"ד עליזאבעט.בדבר בלענדעד יי"ש ער"ח אד"ש תש"ח
 ואני. השגחתו עושים בלענדעד שלא בתערובות יין וגליצערין/שתחת/ קבלתי מכתבו היקר בדבר היי"ש בלענדעד שחתחת
 ואני אף שאני מתיר נזהר אני בעצמי מלשתות....אומר לו יישר כחו בזה שיהיה ראוי למהדרין ליזהר מדברים שצריך הוראת חכם
בלענדעד רק בחבורה שלא למיחזי כיוהרא הייתי שותה משהו לברך המסובין כנהוג ולכן ודאי טוב שיהיה יי"ש בלענדעד בלא
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ועוד יש להתיר אותו הבלענדעד שלא נרשם שיש שם יין והחשש הוא רק משום שרשאין מחוק המדינה שלא להזכיר המין
שמערבין ממנו רק אחד מארבעים וא"כ אפשר ערבו שם יין ,הא ודאי שיש בלענדעד שלא ערבו שם יין רק מינים כשרים או יי"ש
ישן בחדש וכיון שהוא איסור דרבנן תלינן לקולא עיין בסי' קי"ד סעי' י' ובש"ך שם ס"ק כ"א שאם אך ידוע שיש מי שאינו מערב
יין מותר ליקח מכולן מספק דתלינן לקולא בדרבנן והש"ך מוסיף שאף מסתמא דאי אפשר שלא יהיה אחד שלא יזלף על
הכרכום יין ויציל על כולן ומביא כן מהמרדכי ומאגודה עיי"ש וכ"ש הכא שידוע שיש הרבה פעקטערעס שאין מערבין יין בהיי"ש
בלענדער /בלענדעד /א"כ יש להתיר כל סתם בלענדעד דיש לתלות לקולא .ורק באם ידוע שערבו שם יין ליכא שם היתר זה אך
מ"מ יש להתיר מטעם הראשון שהוא כהט"ז שהכרעת הדין כמותו וגם שיותר משמע שגם הש"ך לא פליג עליו במשקים חריפים
כדלעיל.
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שו"ת מנחת יצחק חלק ב סימן כח

בענין סקאטש והיסקי /ויסקי /מחשש יי"נ.
תשובה .בהדי עיוני בזה ,מצאתי דאתי לידי משמע ,קובצי הפרדס ,וראיתי שכבר דנו בזה רבנים הגדולים בארצות הברית ,ושם
)בשנת כ"ג חוברת ב' סי' י'( האריך בזה רב גדול אחד לברר שיש בכדי לאסור בשתי' מטעמים דלהלן ,כי עמד על החקירה
ודרישה באופן תעשיית כל מיני משקה ,ונודע לו ,שיי"ש מזוג הנקרא בלענדער והיסקי/ ,ויסקי /וכל מיני ליקער /ליקר /וכדומה,
נעשים ע"י תערובות של אלקאהל ,יי"ש נקי ,ותמצית של יין הנקרא שהערי /שרי /וויין והוא חזק מאד ,ויש שמוסיפים מעט
גליצערין ותמצית של פירות שונים....הווהיסקי /הויסקי /מיישנים כשבע שנים ויותר ,בחביות הבלועים מיין )שהערי(/ ,שרי/
והמובחרים המה החביות ששהו בהם יין )שהערי( כמה שנים ,הטעם וריחו של הוהיסקי /הויסקי /משתנה לפי ערך היין שהיו
משתמשים בהחביות ,שהיין הדל והיבש עושה שינוי גדול בריחו וטעמו של הוהיסקי ,אבל היין האדום והחזק ,פועל הרבה
בהוהיסקי ,שאז תוצאת המשקה כהה ונוח נעים ומבוסם ,והוהיסקי יש לו טעם מהיין ,והוא טוב למזג בו אחרים ,כהיום כבר אינם
נמצאים חביות כאלו ,ובמקומו נוהגים כעת ליקח חביות חדשות ,ומתקנים אותם קודם שמשימים בתוכו היי"ש ,ביין )שהערי(.
)טז( ואקדים ואומר דבכה"ג היכא דמתקן המאכל אבל אינו נרגש טעמו אף דאסור ,אבל בודאי ,ל"ה כטעמו ממש ,דאלו בנרגש
טעמו ממש ,ס"ל להר"ן הביאו במנחת כהן )בספר התערובות פ"ה( דאפילו באלף לא בטל מה"ת עיי"ש ,ואלו במעמיד ס"ל לרוב
הפוסקים דל"ה אלא מדרבנן ....דאף דפשיטא להלכה דבדבר המעמיד זה וזה גורם שרי ,ואף בעביד לטעמא ,מבואר בטו"ז
)או"ח סי' שי"ח סקט"ו ובמג"א סקל"א( דמותר בזה וזה גורם
)כא( אחרי כתבי כל הנ"ל ,נתעוררתי מן הרב הגאון העורך שליט"א שאיש חרדי מהמומחים הגדולים בעשיית יי"ש ,הסביר להם
כל ענין עשיית הוהיסקי מתחילת היצירה עד סופו ,והעולה מדבריו הוא ,שהוהיסקי נשאר שנים רבות בתוך חביות כדי שיתעבד
היטב ,והרבה גורמים לזה כגון המים והתבואה והאויר וכו' ,וכיון שבתוך החביות יש מין שרף המזיק להיי"ש צריך תחבולה
להוציא ,ולכן בארצות הברית מהבבין החביות להוציא ממנו השרף )הארסי( ,ובכאן המציאו שהחוזק מהיין )שהערי( מוציא
השרף מהעצים ,ומפני מיעוטו אינו מזיק להיי"ש ,וכיון שהוציא ממנו השרף הנ"ל ,שוב בפעם השני ופעם הג' מטילין לתוכו היי"ש
בלא העבוד ע"י היין) ,ויותר אין משתמשין בהחביות כי חוזק היי"ש מאבד קיום העץ( ,ואף המומחה ביותר אינו מרגיש טעם היין
כי הוא מעט מאד מתחילה ,רק מרגיש שינוי מי"ש שלא שמרוהו מלתתו לחביות שאינו מעובד ביין ,כי בהאחרון יש שרף הנ"ל,
שפועל מהות אחר בטובו של היי"ש הניכר רק לשותים מומחים ,עכת"ד ,והנה הגם שמה שחידש המומח' הנ"ל בענין פעולת היין
בתוך היי"ש ,נסתר מכמה מומחים שדברנו עמם מזה ,וכן מהמבואר בהכתבים שהודפס במקצוע זו שהציעו לפנינו ,אבל במה
שאמר שאין נרגש טעם היין בתוך היי"ש אין סתירה ,וממילא שוב יש לצדד להתרא מטעמים שכתבנו למעלה ,ומ"מ אין אני רוצה
להחליט שום דבר עד שתתברר עוד ותתלבן הענין בבירור יותר.
Contemporary Halachic Problems, vol 5, J. David Bleich, pg 242
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There is an association that styles itself the "Glatt Cigar Society." The members of that group meet periodically to enjoy succulent steak,
expensive cigars and fine scotch whiskey. Upon reading a news report indicating that I was not prepared to grant an unqualified
endorsement to all scotch whiskey, a gentleman associated with that group was kind enough to forward to me copies of relevant material
in the rabbinic literature that he thought might have escaped my attention. Apart from the cognitive dissonance that arises from
association of the term "glatt" with institutionalized hedonism, it may be cogently argued that, in light of health hazards posed by smoking,
the term "glatt cigar" is an oxymoron. In any event, if scotch aged in sherry casks is indeed served at gatherings of the Glatt Cigar Society,
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the name by which that group is known is anomalous. The members would be well advised either to switch brands or to change the name
of the society.
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