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Årets femte och sista provning hade temat ”gammal” whisky. Till denna provning kom 39 medlemmar
samt 18 gäster vilket gav totalt 57 deltagare vilket dessutom var deltagarrekord för våra provningar.
I samband med registreringen bjöd föreningen på whiskyglögg och pepparkaka.
Provningen inleddes med att styrelsen hälsade deltagarna välkomna och kort redogjorde agendan för
kvällen.

Extra medlemsmöte
Före provningen hölls ett extra medlemsmöte där den enda beslutspunkten var frågan om
medlemsavgift för nästa år. Mötet godtog styrelsens förslag att dela upp medlemsavgiften i en årsavgift
och en inträdesavgift, vilka båda sattes till 100 SEK.

Generell information
•
•
•

Buteljeringen i regi av Svenska Whiskyförbundet är nu fördelad. Föreningen fick 16 av 19
flaskor vilket innebär att alla som anmält sig får var sin flaska och inget mer.
Föreningens reserverade fat, Mackmyra - Svensk Ek – Rök kommer att fyllas den 3:e
December.
PNA provning med Folke Andersson blir av torsdagen 21 April 2005. Mer information om detta
kommer troligtvis under februari. Boka gärna in i almanackan redan nu.

Föredrag och Provning
Direkt efter mötet startades provningen som leddes av Hans Sundquist, AWS. Deltagarna frågades om
vad de tyckte om den förra provningen som var öppen, d v s man vet vilken whisky som är i vilket glas,
och det visade sig att det var mycket uppskattat. Tur tyckte Hans eftersom även denna provning var en
öppen provning.
Dagens tema med gammal whisky gjorde att vi nu skulle prova på en del kanske mer udda sorter och
åldrar. En whiskys ålder beräknas från det att drycken destillerats till den tappas upp på flaska. Antal år
angivet på en flaska anger hur länge den har åldrats. Ett årtal på flaskan anger året whiskyn
destillerades men säger inget om hur länge den lagrats.
För denna provning med äldre och lite dyrare whisky gjorde att glasen denna gång innehöll 2cl av var
sort istället för som tidigare normalt 3cl.

Hans pratar whisky
Hans berättade i tur och ordning om respektive whisky samtidigt som den provades av en efter en.

Black Ribbon 21 år
Det finns två Black Ribbon på systembolaget, en 10 årig och en 21 årig. Båda dessa är blandade av
Vin & Sprits Chief Blender, Folke Andersson, och är därmed en ’Vatted Malt’. Innehållet består av
whisky från 9 olika destillerier. Black Ribbon 21 tillverkas i omgångar och det här var Batch no 002. Det
tillverkas 4000 flaskor av varje batch.
PNA Northern Highland 24 år (Teaninich)
Innehållet i denna flaska kommer från Teaninich. Det finns en upplaga på totalt 2700 flaskor.
Teaninich används mestadels i Blended Whisky och finns i ett fåtal utgåvor från oberoende buteljerare.
Ingår även i Drambuie.
Longmorn-Glenlivet 25 år
Buteljerad av den oberoende buteljerarfirman Gordon & MacPhail.
Longmorn används ofta som smakförhöjare i blended whisky då den anses ha fin sherrybalans och stor
fruktighet. Ingår bland annat i whiskyn ’Queen Anne’.

Whiskyn som användes under provningen

Dailuanie 1975
Buteljerad inom serien ’Berrys Own Selection’.
Detta är en whisky som även den ingår i flera blended, bland annat i Johnnie Walker.
Sedan 1989 finns det en officiell 16 årig utgåva som Singel Malt från destilleriet.
PNA Inchmurrin 1967
Det finns inget destilleri med namnet Inchmurrin. Destilleriet heter Loch Lomond och ligger strax norr
om Glasgow på gränsen till lågländerna (Lowlands). De kan genom förändring av pannorna producera
sex olika sorters whisky. Destilleriet är byggt 1965 så när vi nu provade 1967 så var det en av de allra
först årgångarna. Denna utgåva finns i en upplaga på totalt 1800 flaskor.

Omröstningsresultat:
Svaret på frågan om vilken whisky som var kvällens bästa blev...
Prov
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Prov 4
Prov 5

Whisky
Black Ribbon 21 år
PNA - Northern Highland 24 år
Longmorn 25 år
Dailuanie 1975
PNA – Inchmurrin1967

Antal röster
6
6
8
15
20

Vinnare blev alltså Inchmurrin 1967.

Avslutning och mat
Efter maten fick de som ville stanna kvar förflytta sig ner till puben i nedervåningen eftersom
restaurangen hade ett sällskap till bokat i lokalen efter oss. Där var roligt att se att det var så många
som satt kvar och pratade efter provningen.

Sammanställning över provad whisky:
Uppgifterna kommer från AB Vin & Sprit om inget annat anges.

Black Ribbon 21 år
495 SEK (70 cl)
Nr 70550, Beställningssortimentet
Alkoholhalt 43 %
Färg
Notering saknas (Färgämne E150 tillsatt).
Doft
Stor doft, bra maltighet med vissa inslag av sötma (lite honung/ljungsötma), bra
fruktighet, fin balans med elegant rökighet.
Smak
Stor smak, mjuk, rund och harmonisk. Matligheten och fruktigheten återspeglas i
smaken, nyanser av ljungsötma (lite honung/torkad frukt), bra balans med fin
rökighet i eftersmaken, lång eftersmak.
PNA Northern Highland 24 år
692 SEK (70 cl)
Nr 80724, Beställningssortimentet
Alkoholhalt 43 %
Färg
Bärnstensgul **
Doft
Aromatisk med en lätt, frisk maltighet, inslag av sötma och fin syra. Här hittar
man också en exotisk karaktär av höstäpplen, lätt läder och fin rökighet.
Smak
Smaken bör på en sötma av toffé och en komplex kryddig ton av syra, lätt torv
och nyanser av torrt trä. Lång och distinkt eftersmak med en fin balanserad
rökighet.

Longmorn-Glenlivet 25 år
Inköpt utomlands
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

670 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 40 %

Dailuanie 1975
Nr 604, Ordinarie sortiment
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

970 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 46 %

PNA Inchmurrin 1967
1151 SEK (70 cl)
Nr 70151, Beställningssortimentet
Alkoholhalt 45,3 %
Färg
Notering saknas
Doft
Fyllig, maltig, komplex, exotisk frukt, kola, viss sötma och körsbärsträ.
Smak
Rund, matlig, fruktig, godis, sötma, viss sherryfat, något torr.
Eftersmak
Relativt lång, något fattig och något torr eldighet.

** = Noteringar från AB Vin & Sprit

