Avesta Whiskysällskaps provning nr 114
2020-02-08
Sammanfattning
Text: Arne Hellberg, Bilder: Arne Hellberg

Årets första provning hölls lördagen den 8:e februari i Korskrogens Bygdegård. Provningstemat var Single Cask
Sherry, vilket betyder whisky som lagrats på före detta sherryfat och buteljerats från ett enda fat. Provningen
startade efter att föreningens årsmöte hade genomförts Provningsledare var Arne Hellberg, AWS.
Innan provningen började avtackades ”Köket” i form av Ulla-Britt Ljungkvist och Gunnar Boqvist för att de ordnat
mat till föreningens provningar under 10 års tid. Detta var sista provningen för dem i köket.
Föreningens avgående ordförande, Hans Sundquist, avtackades efter att ha innehavt den posten sedan
föreningen bildades 2003.

Generell information
Styrelsen informerade kortfattat deltagarna om
• Utrymningsvägar och annat praktiskt
• 2020-03-14, Provning nr 115 med temat Glengoyne

Föredrag och Provning
Provningen startade med att Arne Hellberg förklarade provningens tema som var whisky buteljerad på enskilda
fat (Single Cask) som lagrats i före detta Sherryfat (Sherry). Sedan fick deltagarna veta att denna provning skulle
hållas halv-blind, vilket innebär att man känner till vilka whisky man ska prova men man vet inte vilket glas som
innehåller vilken whisky. Det avslöjas först efter att omröstningen är genomförd.
Det gällde för deltagarna att inte ta för givet att det är den buteljering som presenteras som man dricker ur just det
glaset. Arne förklarade vilken whisky som skulle provas och att han helt enkelt presenterar buteljeringarna i
bokstavsordning.
Mer om sherry
Som inledning fick vi veta lite mer om vad Sherry är för något, vilket kortfattat brukar beskrivas som ett starkvin
som är uppkallat efter staden Jerez de la Frontera i sydvästra Spanien. Det är tre gröna druvor som används till
Sherry; Palomino, Moscatel och Pedro Ximénez.
Begreppet Solera förklarades och lagringssystemet beskrevs kortfattat som ett system att flytta vinet mellan fat
så att det blandas med tidigare/äldre ”årgångar” samtidigt som det lagras. Det kan finnas upp till 14 lager med fat i
kedjan. Buteljering sker från det sista lagret i kedjan.

Flortäcke är också ett begrepp som man bör känna till när man pratar om sherry. Faten fylls inte ända upp utan
det lämnas en del luft kvar i toppen. Där bildas ett tunt täcke med jäst (flor). Med tiden växer täcket till ca
decimetern. Flortäcket skyddar vinet från oxidation samtidigt som det ger viss doft och smak.
Det finns olika typer av sherry. Arne tog upp en del av dem såsom Fino. Manzanilla, Amontadillo, Oloroso och
Pedro Ximénez.
Nog om sherry. Nu var det dags att prova glas nummer ett.

Den första whiskyn som presenterades var Auchentoshan. Denna buteljering är gjord direkt från ett fat i lagret i
samband med att Arne var på ett besök i april 2019.

Whisky 1 (inte angivet vilket glas) – Auchentoshan 11 år
Auchentoshan 11 år, 61,1%
Destillerad: 2008-02-13
Buteljerad: 2019-04-13
Fat: First fill Oloroso sherry butt
Fat nr: 256
Antal flaskor: okänt

Auchentoshan ägs av Beam Suntory. Destilleriet har en produktionskapacitet på 2 000 000 miljoner liter alkohol
per år. De gör något så ovanligt som att de trippeldestillerar sin whisky. I stort sett alla andra destillerier i
Skottland (även om det finns undantag) destillerar bara två gånger. De har tre pannor, och delar upp dem i
mäskpanna, mellanpanna och spritpanna.
Arne visade bilder från besöket då man tog upp whiskyn ur fatat för buteljering samt en film om hur personalen
skrev etiketter och satte på dem på flaskorna.

Här står flaskorna på rad för att fyllas från fatet.

Nästa whisky att presenteras är en whisky man inte riktigt vet var den kommer ifrån.

Chieftain’s är ett varumärke som ägas av Ian Macleod Distillers Ltd, som äger destillerierna Glengoyne och
Tamdhu och varumärken såsom Smokehead och Isle of Skye. Vi kan vara säkra på att innehållet i denna
buteljering kommer från ett destilleri, då den är en single malt, men det anges inte någonstans vilket. I de här
fallen kan man spekulera och öra en del rykten, men det kommer inte att finnas någon officiell bekräftelse.
Whisky 2 (inte angivet vilket glas) – Chieftain’s, The Cigar Malt
Chieftain’s Cigar Malt 21 år, 55,4%
Destillerad: 1997-03-05
Buteljerad: 2018-09
Fat: 2 st first fill Oloroso sherry butts
Fat nr: 3650 och 3651
Antal flaskor: 1095

Den här buteljeringen är lite annorlunda jämfört med de flesta andra som ingår i provningen. Dels för att vi inte vet
destilleriet och dels för att den inte är en riktig single cask, eftersom den är en blandning av två fat.

Dags att presentera den tredje whiskyn, vilken vet vi desto mer om. Det är helt klart en Glenfarclas. Ett av få
familjeägda destillerier i Skottland, med gott rykte och en stor andel sherrylagrad whisky. Den buteljering som
valts ut är en specialutgåva för Viking Line.

Glenfarclas ägs av J& G Grant, där ägarna i flera generationer har haft namnet John eller George. Destilleriet har
en produktionskapacitet på ca 3 500 000 liter alkohol per år och använder sig av tre par pannor (6 pannor totalt).

Whisky 3 (inte angivet vilket glas) – Glenfarclas 2008
Glenfarclas 9 år, 58,5%
Destillerad: 2008
Buteljerad: 2017-11-01
Fat: 2 st sherry butts
Fat nr: Anges ej
Antal flaskor: 318
Detta är den tredje utgåvan av denna buteljering.

Även den här buteljeringen är en blandning av två fat, och därmed inte en singel cask.

Efter en kortare paus fortsatte provningen med att Arne presentera dagens fjärde whisky.
Han fortsatte med en till ”Glen”, denna gång med Glenlivet.
Glenlivet ägs av Chivas Brothers. Här pratar vi helt andra siffror när man kommer till storleken.
Produktionskapaciteten hos Glenlivet är 21 000 000 miljoner liter alkohol per år. För att klara det har man hela 14
par pannor (28 st).

Whisky 4 (inte angivet vilket glas) – Glenlivet ”Creag an Innean”, 14 år
Glenlivet 14 år, 61,2%
Destillerad: anges ej
Buteljerad: 2017-02-06 kl 15:48
Fat: Sherry butt
Fat nr: 58013
Antal flaskor: 618

Buteljeringen är exklusiv för Skandinavien och har erhållit namnet Creag an Innean som är namnet på vägen
som smugglarna förr använda för att smuggla whiskyn från Högländerna ner till städerna för att säljas.
Buteljeringen ingår i serien ”Single Cask Edition” där Glenlivet släpper just single cask whisky från utvalda fat.
Nästa whisky i ordningen är ännu en ”Glen”, denna gång en Glentauchers.

Även Glentauchers ägs av Chivas Brothers, men har en mer blygsam eller normal kapacitet på 4 200 000
miljoner liter alkohol per år och använder sig av tre par pannor (6 st).

Whisky 5 (inte angivet vilket glas) – Glentauchers 10 år
Glentauchers 10 år, 57,2%
Destillerad: 2008
Buteljerad: 2019
Fat: First fill oloroso sherry butt
Fat nr: anges ej
Antal flaskor: anges ej

Denna buteljering kommer från den oberoende buteljeraren The Whisky Castle, och är inköpt på mässan Whisky
Fair i Limburg,Tyskland, våren 2019.

Näst sist att presenteras för kvällen kommer en whisky från Orkney, nämligen Highland Park.
Highland Park ägs av Edrington Group. Produktionskapaciteten är 2 500 000 miljoner liter alkohol per år och där
har bara två par pannor (4 st).

Whisky 6 (inte angivet vilket glas) – Highland Park 15 år
Highland Park 15 år, 59,9%
Destillerad: 2003
Buteljerad: 2018-10-25
Fat: First fill american oak sherry puncheon
Fat nr: 4462
Antal flaskor: 600

Den här buteljeringen är gjord specifikt för den svenska marknaden.
Även den sista whiskyn att presenteras är en Highland Park.
Här kan man alltså jämföra två olika utgåvor. Om man vet i vilket glas de finns.
Whisky 7 (inte angivet vilket glas) – Highland Park 15 år
Highland Park 14 år, 59,0%
Destillerad: 2003
Buteljerad: 2018
Fat: First fill european oak sherry butt
Fat nr: 6147
Antal flaskor: 575

En mild februaribild på flaskorna som provades.
De står här i provningsordningen, och man ser tydligt hur olika de har färgats av tiden i faten.

Omröstningsresultat:
Omröstningen hölls innan det avslöjades vilken whisky som kunde återfinnas i vilket glas. Omröstningsresultatet
presenteras i den ordning whiskyn var placerad i glasen.
Kvällens bästa whisky röstades fram genom handuppräckning. Man röstar på vilket glas som deltagarna anser
kommer på 1:a, 2:a och 3:e plats. Rösterna viktas sedan så att en röst för första platsen ger 3 poäng, en andra
plats ger 2 poäng och tredje ger 1 poäng. Vinnare är den whisky som får flest poäng totalt.
Prov

Whisky

Prov 1
Prov 2
Prov 3
Prov 4
Prov 5
Prov 6
Prov 7

Glenlivet SC, 14 år
Highland Park - American Oak, 15 år
Highland Park - European Oak, 14 år
Glenfarclas 2008, 9 år
Chieftan’s Cigar Malt, 21 år
Glentauchers, 10 år
Auchentoshan, 11 år

Antal
1:a
1
14
10
29
46
14
5

Antal
2:a
8
21
10
28
23
19
4

Antal
3:a
9
13
21
19
15
27
7

Total
poäng
46
97
71
162
200
107
34

Provningens klara vinnare var glas nr 5, Chieftan’s Cigar Malt, 21 år, med glas nr 4, Glenfarclas 2008, 9 år på
andra, och glas nr 6, Glentauchers, 10 år på en tredje plats.

Lotteri och avslutning
Föreningen genomförde ett sedvanligt lotteri innan provningen avslutades.
Det var ca 50 deltagare som stannade kvar och åt av dagens materbjudande, vilket var baconlindad fläskfilé med
potatisgratäng, som avslutades med kaffe och kaka.

Källor och hänvisningar:
•
•

Föredraget
www.systembolaget.se

Sammanställning över provad whisky:
Uppgifterna kommer från Systembolaget om inget annat anges.
Auchentoshan 11 år
Finns ej på Systembolaget
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

1140 SEK (70 cl), Auchentoshan 2019
Alkoholhalt 61,1 %

Chieftains Cigar Malt 21 år
Finns ej på Systembolaget
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

1699 SEK (70 cl), Viking Line 2019
Alkoholhalt 55,4 %

Glenfarclas 9 år
Finns ej på Systembolaget
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

999 SEK (70 cl), Viking Line 2019
Alkoholhalt 58,5 %

Glenlivet 14 år
Slutsåld på SB
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

1500 SEK (70 cl), Systembolaget 2018
Alkoholhalt 61,2 %

Glentauchers 10 år
Finns ej på Systembolaget
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

822 SEK (70 cl), Whisky Fair, Limburg 2019
Alkoholhalt 51 %

Highland Park, American oak 15 år
Slutsåld på SB
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

1199 SEK (70 cl), Systembolaget 2019
Alkoholhalt 59,9 %

Highland Park, European oak 14 år
Slutsåld på SB
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

1199 SEK (100 cl), Systembolaget 2019
Alkoholhalt 59,0 %

