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Sammanfattning
Text: Arne Hellberg. Foto: Arne Hellberg
Årets tredje provning var en regionprovning med lite speciell inriktning. Vi tittade närmare på företaget
Diageo’s serie Six Classic Malts där vi valde att testa fem av dem i Distillers Edition versionen.
Provningen hade 31 deltagare.

Föredrag
Till provningen, som leddes av Arne Hellberg, var det 31 deltagare som först fick en kort redogörelse av
Diageo vilket är företaget bakom en hel del kända märken såsom Smirnoff vodka, Captain Morgan rom,
Guinness öl, Baileys likör och en stor serie med olika whisky.
För de utgåvor som ingår i Distillers Edition serien innebär det att man avslutat lagringen med en tid i
andra typer av fat än det vanliga bourbon-fatet. Den whisky som ingår i serien men som vi inte tog med
på provningen var Glenkinchie.
Sedan följde en liten kort förklaring och bakgrund till varje whisky som skulle provas innan det var dags
för själva provningen.

Whiskyn som provades.
Talisker, Oban, Lagavulin, Dalwhinnie, Cragganmore

Whiskyn upphälld i glasen före provningen
Under provningen frågade Arne deltagarna om vad de hade för synpunkter och associationer till doft
och smak för varje prov, och här kommer en kort sammanfattning.
Prov 1:

Tång, Fruktig, Söt
Vinner på att spädas med vatten

Prov 2:

Ny lädersula, Mockasin, Cederträ, Russin, Sött, Oljig
Vinner inte på att spädas med vatten

Prov 3:

Söt, Citrus/Apelsinskal, Ung och levande, Smörkola, Tydlig eftersmak,
Mineraler, Frisk, Sommaräng, Vanilj, Oljig, Viol
Vinner på att spädas med vatten

Prov 4:

Tång, Nytjärad båt, Ny asfalt, Skidvalla, Fiskeläger, Lädersmörjning, Söt,
Rökt Skinka, Kolmila, Mjuk smak, God och Rökig eftersmak, Tjärpastiller,
Stor mosse

Prov 5:

Mindre och Mildare än 4, Mer Granskog än 4, Superb, Rökig, Inte så oljig,
Intensiv, Salt, Vass och sur, Kryddig, Lång eftersmak, Välbalanserad, Stark.

Det var roligt att se och höra olika tankar och funderingar kring doft och smak. Arne poängterade, vilket
föreningen gärna framhåller, att det inte finns något facit. Upplevelsen är alltid personlig och jämförelser
med experter och andra brukar ofta halta en hel del beroende på tycke, smak och olika erfarenheter.

Omröstningsresultat:

Efter provningen ställdes den vanliga frågan om vilken whisky som deltagarna hade som favorit.
Fördelningen blev efter handuppräckningen
Prov
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Prov 4
Prov 5

Whisky
Dalwhinnie (Highland) – Distillers Edition 1988
Cragganmore (Speyside) – Distillers Edition 1990
Oban (West Highlands) – Distillers Edition 1989
Lagavulin (Islay) – Distillers Edition 1987
Talisker (Skye / Islands) – Distillers Edition 1990

Antal röster
0
0
7
18
5

En tydlig vinnare var Lagavulin, med Oban och Talisker som klart distanserade på övriga pallplatser.

Lotteri och avslutning
Föreningen genomförde ett lotteri efter provningen.

Källor och hänvisningar:
•

Föredraget

Sammanställning över provad whisky:
Uppgifterna kommer från Systembolaget eller är hämtade från andra källor (väldig få av de utgåvor som
provades finns på systembolaget). För Cragganmore är beskrivningen hämtad från en recension av
utgåvan 1987, Oban från en engelsk recension om utgåvan 1990 och Talisker från utgåvan 1991.

Dalwhinnie – Distillers Edition 1988 (Highlands)
499 SEK (70 cl)
Nr 10435 (slutlevererad – kan finnas kvar i enstaka butiker)
Alkoholhalt 43 %
Färg
Djupt gyllengul färg.
Doft
Stor, aningen rökig, nyanserad, maltig doft med sherryton och tydlig fatkaraktär,
inslag av nötter och timjan.
Smak
Nyanserad, maltig, aningen rökig smak med sherryton och tydlig fatkaraktär,
inslag av nötter och örter.
Cragganmore – Distillers Edition 1990 (Speyside)
Okänt SEK (100 cl)
Finns ej på Systembolaget.
Alkoholhalt 40 %
Färg
Ljus bärnsten
Doft
Om något, en udda upplevelse av smaker. En mycket bra balans dock. Smak
av portvin, mycket fruktig och lätt rökig.
Smak
Lång och mycket angenäm. Kolaaktig och aningen rök.
Oban – Distillers Edition 1989 (West Highlands)
Okänt SEK (100 cl)
Finns ej på Systembolaget.
Alkoholhalt 43 %
Färg
Gyllene med glimtar av orange
Doft
Underbar doft som framkallar persika och aprikos på sherryaktig, kryddig och
rökig bakgrund.
Smak
Torr och balanserad med ton av Sherry
Lagavulin – Distillers Edition 1987 (Islay)
Finns ej på Systembolaget.
Färg
Bärnstensfärgad
Doft
Sherry, russin, mörk choklad och torv
Smak
Intensiv smak med rök och sträv sherry. Torkad frukt

Okänt SEK (100 cl)
Alkoholhalt 43 %

Talisker – Distillers Edition 1990 (Skye / Islands)
499 SEK (70 cl)
Nr 10458 (slutlevererad – kan finnas kvar i enstaka butiker)
Alkoholhalt 57,2 %
Färg
Lejongul färg.
Doft
Rökig, nyanserad doft med inslag av fat, nötter, torkad aprikos och tjärpastill
Smak
Rökig smak med inslag av fat, nötter, torkad aprikos och tjärpastill.

