Avesta Whiskysällskaps provning nr 1
2003-10-11
Sammanfattning
Text: Arne Hellberg. Foto: Arne Hellberg
Avesta Whiskysällskaps första whiskyprovning har nu genomförts. Detta är en kort sammanfattning.

Bakgrund
Tankar på att bilda en whiskyförening har funnits ett tag och efter inintiativ av främst Hans Sundqvist så
bildades en grupp som diskuterade detta och beslutade sig för att starta med en provning för att stämma av
intresset för att verkligen bilda en förening.
I samband med försöksprovningen som genomfördes 2003-05-10 framgick det tydligt att intresse för en
förening fanns i Avesta med omnejd. Till denna provning förbereddes därför ett möte för att officiellt bilda
föreningen.
Information om den här provingen spreds enkelt och informellt genom mail eller brev till de som deltog i den
tidigare provningen eller på annat sätt anmält intresse att bli inbjudna. Intresset var återigen stort och vi blev till
slut 40 anmälda deltagare.

Föreningens bildande
Före provningen hölls ett konstituerande möte för att bilda Avesta Whiskysällskap.
Interimsstyrelsen består nu av:
Hans Sundqvist (ordförande),
Anita Envall,
Arne Hellberg,
Eva Nyander,
Stefan Roos,
Rickard Wiklund (suppleant)
Medlemsavgiften för 2003 fastslogs till
- 100 SEK för den som blilr medlem i samband med denna provning
50 SEK för den som blir medlem vid nästa provning
Medlemsavgiften för 2004 fastslogs till
- 200 SEK oavsett när man under året blir medlem.
I samband med mötet som bildade föreningen tog man också in ett antal medlemsavgifter.
Föreningen har idag 44 medlemmar. På intresselistan till föreningen finns idag mer än 100 namn inklusive
medlemmarna.

Föredrag och Provning
Före provningen arrangerades bord, provningsunderlägg, glas, vatten och whisky så att allt var framställt och
upphällt tills provningen började. 3 cl av 4 olika whisky samt vattenglas.

Uppställda och upphällda glas på provunderlägg
Whiskyn hälldes upp av den blivande styrelsen med hjälp av en speciell dosör som sätts på flaskhalsen och
med en enkel vändning av flaskan fördelar 3 cl per glas. Vi kan lova att det spar mycken tid och möda.
Sammanlagt hälldes det upp 160 glas.

Här var det Hans tur att hälla upp i provglasen.
Whiskyn som provades den här gången var alla från samma skotska område (Speyside) vilket delvis gjorde det
både svårt och intressant att skilja dem åt.

Hans Sundquist höll i föredraget den här gången och vi fick bland annat veta ungefär vad namnen betyder på
orginalspråket. Hans hade också med sig en tavla med alla destillerier i Skottland utmärkta.
Deltagarna rekommenderades att smaka av whiskyn både med och utan vatten. Det kan ibland vara stor
skillnad i doft och smak, till det bättre eller sämre, om man tillsätter vatten. Något som var och en får testa fram
efter eget tycke.

Omröstning:
När alla hade fått tid att smaka av ställde Hans frågan om hur många som föredrog respektive whisky, och
resultatet noterades innan det avslöjades vilket glas som innehöll vilken whisky. Resultatet fördelade sig
ungefär så här,
Prov
Prov
Prov
Prov
Prov

Whisky
1
2
3
4

Aberlour 10 år
Balvenie Doublewood 12 år
Glenfarclas 10 år
Longmorn 15 år

Antal
röster
6
18
6
10

Avslutning:
Efter provningen var det många som stannade kvar och åt av den tacobuffé som hade arrangerats. Till maten
och därefter blev det en hel del samtal om whisky och annat.
Nästa provning kommer att ske 2003-11-29 och då är det Mackmyra, den svenska whiskytillverkaren, som
kommer på besök. Mer om detta kommer in inbjudan till provningen.
Till kommande provningar gäller medlemskap i föreningen eller att en medlem tar med sig någon som gäst,
vilket kan ordnas i mån av plats. Gästen betalar då ett tillfälligt medlemsskap.
Mer om detta i inbjudan till provningen.
Tills dess önskar vi deltagarna en inte allför mörk, kall och blöt höst, och hoppas att ni ska hinna med en god
whisky emellanåt.

Sammanställning över provad whisky:
Uppgifterna kommer från Systembolaget om inget annat anges.
Aberlour 10 år
345 SEK (70 cl)
Ordinarie sortiment, nr 501
Alkoholhalt 40 %
Färg
Bärnstensfärgad
Doft
Nyanserad doft med viss rökighet, ton av fat, honung och choklad.
Smak
Elegant, smakrik whisky med viss rökighet, ton av fat, honung och mörk choklad.

Balvenie Doublewood 12 år
Beställningssortimentet, nr 80236
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

429 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 40 %

Glenfarclas 10 år
369 SEK (70 cl)
Beställningssortimentet, nr 70651
Alkoholhalt 40 %
Färg
Bärnstensfärgad
Doft
Medelstor, eldig, mild doft med rökigt inslag.
Smak
Eldig, mogen, balanserad smak med måttlig rökighet och inslag av vanilj.

Longmorn 15 år
Beställningssortimentet, nr 70400
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

453 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 45%

