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Sammanfattning
Text: Arne Hellberg. Foto: Arne Hellberg
Årets första provning hölls i början av februari. Denna gång genomfördes föreningens första
vertikalprovning, med Highland Park från Orkneyöarna som tema.
Provningen lockade 59 deltagare vilket även var rekord för oss som förening.
Innan provningen genomfördes också föreningens årsmöte.

Generell information
Styrelsen informerade om nästa provning 2005-04-21, vilken är en specialprovning med Folke
Andersson, inkluderande en bussresa till Borlänge.

Föredrag och Provning
Direkt efter mötet startades provningen som leddes av Hans Sundquist, AWS.
Hans berättade en del om både destilleriet och whiskyn Highland Park både före och under provningen.
De årgångar som provades var Highland Park 12, 18, 25 och 30 år.

Whiskyn upphälld i glasen före provningen
Den tre första årgångarna är utgåvor från destilleriet medan 30-åringen kommer från den oberoende
buteljeraren Gordon & MacPhail.

Whiskyn som provades

Omröstningsresultat:
Efter provningen ställdes den vanliga frågan om vilken whisky som deltagarna hade som favorit.
Fördelningen blev efter handuppräckningen,
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Vinnare blev alltså Highland Park 30 år.
Hans frågade också efter provningen deltagarna om det fanns intresse för fler vertikalprovningar.
Svaret var ett entydigt JA !

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 Systembolaget om inget annat anges.

Highland Park 12 år
399 SEK (70 cl)
Nr 531, Ordinarie sortimentet
Alkoholhalt 40 %
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.
Highland Park 18 år
499 SEK (70 cl)
Nr 473, Ordinarie sortimentet
Alkoholhalt 43 %
Färg
Ljust brungul färg.
Doft
Stor, nyanserad doft med tydlig fatkaraktär och rökighet, inslag av paranöt.
Smak
Välbalanserad, generös, lång smak med väl integrerad rökighet och fatkaraktär..
Highland Park 25 år
818 SEK (70 cl)
Nr 597.. (Inköpt på Viking Line)
Alkoholhalt 50,7 %
Färg
Mörk mässingsfärg.
Doft
Stor, maltig, utvecklad doft med tydlig rökighet och fatkaraktär, inslag av vanilj,
nötter och peppar.
Smak
Smakrik, maltig, utvecklad whisky med tydlig rökighet och påtaglig fatkaraktär,
inslag av nötter, torkade frukter och tjära.
Highland Park 30 år (The Macphail's Collection )
926 SEK (70 cl)
Nr 355, Ordinarie sortimentet
Alkoholhalt 43 %
Färg
Brun färg med grön kant.
Doft
Mogen, rökig doft med inslag av fat, nötter, jod och choklad.
Smak
Kraftfull, tydligt rökig smak med inslag av fat, nötter och jod.

