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Sammanfattning
Text: Arne Hellberg. Foto: Anita Envall och Arne Hellberg
Årets tredje provning hölls i en för föreningen ny lokal. Till denna provning hade 23 medlemmar anmält
sig och vi hade dessutom 6 gäster. Glädjande för föreningen var att fyra av dessa gäster gick med som
medlemmar.
Styrelsen träffades som vanligt en stund innan provning för förberedelser.

Pigge diskar glasen, Anita fyller på dem

Generell information
Provningen inleddes med att Hans Sundquist redogjorde läget för beställning av fat från Mackmyra
Svensk Whisky AB. Föreningen hade så här långt fått in 23 anmälningar och den 24 och sista inkom
spontant i samband med redovisningen. Därmed är föreningen redo att beställa ett fat. Hans ska
informera sig om hur det går för Mackmyra och när i tiden föreningens fat kan fyllas.

Föredrag och Provning
Den här provningens tema var ö-whisky. Vi tittade närmare på en representant från öarna, Orkney,
Skye, Islay och Jura. Tidigare har föreningen testat Scapa (Orkney) och Isle of Skye (Skye) från dessa
öar. Provningsledare var Hans Sundquist, Avesta Whiskysällskap.
Hans berättade lite kort om de olika öarna och vilka destillerier som finns på dem. Han pratade också
lite mer speciellt om just de destillerier som levererat den whisky som vi nu skulle prova.

Detta var vad som provades

Provningen är i full gång

Efter att vi provat igenom de fyra sorterna för dagen så presenterade Hans en liten
överraskningsbonus. Grand Hotel bjöd deltagarna på en lite speciell whisky. Det var en Glenmorangie
Burgundy Wood Finish.

Detta var ett helt lysande sammanträffande eftersom föregående provning gällde just Glenmorangie
och olika fatlagringar. Då nämndes denna whisky lite kort, men den provades inte eftersom den var lite
udda och inte fanns att få tag på i Sverige. Man kan kanske säga att vår förra provning fick en lite
förlängd avslutning i samband med detta smakprov. Mycket tack till Anders på Grand Hotel för denna
trevliga överraskning.

Omröstningsresultat:
Provningen pågick ett tag innan Hans ställde frågan om vilken whisky deltagarna föredrog.
Lite senare Svarsfördelningen på den frågan blev...
Prov
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Prov 4

Whisky
Isle of Jura (Jura)
Bunnahabhain (Islay)
Highland Park (Orkney)
Talisker (Skye)

Antal röster
0
1
12
15

Avslutning och mat
Efter provningen var det dags för mat för de som beställt. Vi införde till den här provningen en ny rutin
för matbeställningar. Det har tidigare varit svårt för restaurangerna att beräkna rätt antal mat efter att vi i
förväg tagit in anmälningar, eftersom en del deltagare bestämmer sig på plats. Därför fick man i
samband med ankomst och registrering beställa mat direkt med resturangen. Detta fungerade så bra
att vi kommer att försöka hålla den rutinen även i fortsättningen.

Fläskfile Black & White med klyftpotatis

Rickard och Micke i samtal med jubilarerna Peter och Stefan som fick provningen i present.

Efter maten satt en del deltagare kvar med en kopp kaffe eller ett glas öl och diskuterade allt möjligt.
Sammanfattat var det en mycket trevlig provning med intressant whisky med en överrasknings-bonus
att toppa det hela med. Vi tackar Grand för den lyckade inramningen och kan mycket väl tänka oss att
återkomma för framtida provningar.

Sammanställning över provad whisky:
Uppgifterna kommer från Systembolaget om inget annat anges.

Bunnahabhain 12 år
Nr 584, Standardsortimentet
Färg
Gyllengul färg.
Doft
Rökig doft med inslag av fat, jod, honung och nötter.
Smak
Rökig smak med inslag av fat, jod, honung och nötter

309 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 43 %

Isla of Jura 10 år
Nr 436, Standardsortimentet
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Eldig smak med liten rökighet och fatkaraktär.

339SEK (70 cl)
Alkoholhalt 40 %

Talisker 10 år
1399 SEK (70 cl)
Nr 411, Standardsortimentet
Alkoholhalt 45,8 %
Färg
Bärnsten
Doft
Rökig, lite maltsöt doft med inslag av jod.
Smak
Rund, smakrik, rökig maltwhisky med lång, nyanserad eftersmak.
Highland Park 12 år
412 SEK (70 cl)
Nr 446, Standardsortimentet
Alkoholhalt 43 %
Färg
Gyllenbrun färg.
Doft
Stor, nyanserad, rökig doft med inslag av torv och fat
Smak
Smakrik, komplex whisky med kraftig rökighet och inslag av ljunghonung.
Glenmorangie Burgundy Wood Finish
Ingår ej i systembolagets sortiment.
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

£22,55 – £26,99
(70 cl)
Alkoholhalt 43 %

