Avesta Whiskysällskaps provning nr 6
2004-10-09
Sammanfattning
Text: Arne Hellberg. Foto: Anita Envall och Arne Hellberg samt resenärerna.
Årets fjärde provning hölls, precis som senast, på Grand Hotel. Temat denna gång var Islay-whisky
som kompletterades med reseberättelse och bildvisning från en resa till Islay 11-18 september.
Till denna provning kom 35 medlemmar samt 5 gäster.

Generell information

Provningen inleddes med att Arne Hellberg hälsade deltagarna välkomna och kort informerade om
•
•
•
•
•

läget i föreningen
Kommande provning nr 7 – 2004-11-27 med tema gammal whisky
Kommande provning nr 8 – 2005-02-05, Årsmöte med tema Highland Park
Fatfyllning av föreningens fat hos Mackmyra – AWS – I
Whisky Convention 2004

Föredrag och Provning
Sedan var det dags för provning med reseberättelse. Det som var nytt den här gången var att
provningen var helt öppen, d v s deltagarna känner från början till vilken whisky som är vilken.
Detta för att man skulle kunna smaka av varje whisky i samband med berättelsen kring respektive
destilleri.

Bildvisning på Grand

Hans Sundquist och Arne Hellberg turades om att berätta och visa bilder från resan och de olika
destilleribesöken. Man började resan på lördagen 2004-09-11 och kom sedan hem nästa lördag 200409-18. På en vecka besöktes 10 destillerier, 2 whiskyaffärer och en sevärdhet. Uppskattningsvis går en
sedan här resa på mellan 15 000 och 20 000 SEK.
Man landade i Glasgow och tog sig med hyrbil via Inveraray där man besökte Loch Fyne Whiskies och
sov en god natts sömn innan man nästa dag begav oss till färjan i och Kennacraig för att komma till ön
Islay. Sedan var det besök på alla destillerier på ön samt destilleriet Isle of Jura på ön Jura. Sedan gick
färden vidare till Campbeltown för att besöka Springbank och Glengyle innan det var dags för
hemresan.
Här följer en del av bilderna som visades under provningen (utan någon speciell ordning):

Briuchladdich och Bunnahabhain

Vårt boendet i Bowmore – med destilleriet i bakgrunden

Ardbeg och Lagavulin

Hela gänget framför Glengyle och torveldning på Laphroaig

Golvmältning hos Laphroaig och Pannor hos Caol Ila

Dagens fyra whisky
Det gjordes ett kort uppehåll i berättandet för att mat skulle kunna serveras och sedan fortsatte Hans
och Arne sin berättelse fram tills det att de satt på flyget hem till Sverige igen.

Eftersom föreningen i samband med denna provning även firade 1:års jubileum så bjöd föreningen
deltagarna på en Ardbeg Very Young. Den hade köpts in på destilleriet i samband med resan och är en
nyligen utkommen ung Ardbeg (6 år).

Jubileumsdrycken

Omröstningsresultat:
Efter lotteriet ställde Arne frågan om vilken whisky deltagarna föredrog. Svarsfördelningen på den
frågan blev...
Prov
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Prov 4
Prov 5

Whisky
Bruichladdich 5 år
Bowmore 12 år
Laphroaig 10 år
Lagavulin 16 år
Ardbeg Very Young – 6 år

Antal röster
5
5
6
18
5

Klar vinnare var alltså Lagavulin 16 år

Intresseförfrågningar:
Föreningen har lagt ut en förfrågan till Viking Line om vad de kan erbjuda för en kombinerad resa och
whiskyprovning. Medlemmar som skulle kunna tänka sig att följa med på en sådan resa ber vi kontakta
Anita och meddela intresse.
Resan som presenterades under provningen arrangerades av Bernt Sjödin, SMAD, och han har
meddelat att han kan tänka sig att arrangera en resa igen under våren 2005, antingen till Islay eller till
regionen Speyside beroende på intresse. Om det finns medlemmar i AWS som skulle vara intresserade
att delta i en sådan resa ber vi kontakta Arne och meddela intresse.

Avslutning och mat
Efter provning och mat var det några som satt kvar med en kopp kaffe eller ett glas öl. Återigen har vi
genomfört vad som verkar vara en lyckad provning.
Styrelsen ska se över möjligheterna att till kommande provningar kunna låna in någon typ av
mikrofoner/headset så att det lättare går att höra de som talar.

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

Bruichladdich 15 år
Nr 516, Standardsortimentet
Färg
Gul färg.
Doft
Aningen nötig doft med ton av örter, eneträ och torv.
Smak
Lätt nötig smak med ton av örter, halm och torv

510 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 46 %

Bowmore 12 år
399 SEK (70 cl)
Nr 433, Standardsortimentet
Alkoholhalt 40 %
Färg
Ljus bärnsten
Doft
Stor, litet fruktig, intensiv doft av tjära. Mycket rökig.
Smak
Fyllig, avrundad smak i robust stil med inslag av tjära. Mycket rökig.

Laphroaig 10 år
Nr 571, Standardsortimentet
Färg
Kopparfärgad
Doft
Påtagligt rökig doft med inslag av fat, tjärpastill och jod.
Smak
Påtagligt rökig smak med fat, tjärpastill och jod.

400 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 40 %

Lagavulin 16 år
544 SEK (70 cl)
Nr 400, Standardsortimentet
Alkoholhalt 43 %
Färg
Bärnsten.
Doft
Stor, komplex doft med kraftigt rökig karaktär och inslag av jod och fat.
Smak
Kraftfull, komplex, mycket rökig smak med fatkaraktär och inslag av tjära.

Ardbeg Very Young
Inköpt direkt på destilleriet
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

£27,99 (70 cl)
Alkoholhalt 58,3 %

