Avesta Whiskysällskaps provning nr 33
2008-10-11
Sammanfattning
Föreningens 33:e provning genomfördes lördagen 2008-10-11 med 80 deltagare. Temat för dagen var den
oberoende buteljeraren Signatory. Provningsledare var Arne Hellberg, AWS.

Generell information
Styrelsen hälsade deltagarna välkomna och informerade om följande.
•
•
•
•
•
•
•

Kommande provning på Strandbacken, reducerat pris för AWS medlemmar.
AWS Provning 34, med tema Mackmyra
AWS Mackmyra-fat (sherrrylagrat). Man inväntar nu leveransen till systembolaget.
Kort om Skottlandsresan. Provning med reseberättelse kommer nästa år.
Kort om Whisky Convention 2008.
Planerad AWS buteljering där enkel handuppräckning gjordes för att pejla intresset.
Kort information om kommande super-special provning i vår (provning 36)

Denna provning är, förutom att vara föreningens 33:e provning, även den provning som får fungera som
föreningens 5-års jubileums provning. Föreningen startades i samband med den första provningen i oktober 2003.
Därför har föreningen slagit till med ett extra stort vinstbord, och bjuder även på en jubileumswhisky som finns i
det första glaset. Det är en Aberlour 16 år som inhandlades i Skottland under resan i september. Den ingår inte i
provningens tema utan är helt enkelt en extra bonus. Arne förslog att man smakade av den under tiden han
pratade om företaget Signatory.

Prov 1 – Jubileumsdryck – Aberlour 16 år
Aberlour var ett av destillerierna
som besöktes på AWS
Skottlandsresa i September 2008.
I samband med besöket hos
Aberlour köpte föreningen dessa tre
flaskor till jubileumsprovningen.
Denna buteljering finns inte att köpa
i Sverige.
Lagrad på två olika fat (bourbon och
sherry).
43 % alkohol (volym)

Föredrag och Provning
Provningen kommer att vara en öppen provning där vi kommer att smaka av en whisky i taget.
Därmed var det dags för föreläsning och provning.
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd
Signatory är den tredje oberoende buteljeraren som föreningen har använt som ett eget provningstema. Tidigare
hade vi en special-provning med whisky från Duncan Taylor (provning 16) och sedan hade vi Stewart Laing från
Douglas Laing på besök (provning 26).

Signatory är ett relativts nystartat företag som bildades i Edinburgh av bröderna Andrew och Brian Syminton år
1988. Namnet Signatory kommer från den ursprungliga tanken man hade, att finns kända personligheter som
skulle signera etiketterna (Signatory = undertecknare). Det första fatet man köpte var en 1968 Glenlivet som man
sålde slut på långt innan man fann någon kändis. Därmed försvann planen på signering av flaskorna men namnet
blev kvar.
Man började som verksamhet i ett tullfritt lagerhus i Leith, Edinburgh, men flyttade 1992 till nya lokaler i
Newhaven, Edinburgh. Där fick man också licens att buteljera och man satte upp en mindre buteljeringsanläggning.
Signatory anger oftast på sina buteljeringar fatnummer, destillationsdatum och buteljeringsdatum, vilket normalt
inte alla gör. De vill vara tydliga med vad de har buteljerat, och samtidigt tillsätter man ingen sockerkulör för att
färga sin whisky.
Då en del destillerier numera vill minska de oberoende buteljerarnas tillgång till whiskyn så har dessa istället
börjat se sig om efter möjligheten att själva producera whisky. Som ett led i denna trend köpte Signatory
skottlands minsta destilleri, Edradour i juli 2002. 2007 flyttade man hela verksamheten till destilleriet.
Signatory har fyra serier med buteljeringar av maltwhisky där inriktningen skiljer dem åt.
Signatory Regional Single Malts
Detta är den enklaste serien där man finner billigare singel malts i ålder 5 – 8 år. Dessa buteljeringar saknar dock
information om destilleriet som producerat.
Signatory 86 Proof Collection
Denna serie innehåller single malt upp till 20 års ålder från alla regioner.
De buteljeras vid 43% och pressenteras i färgkoordinerade plåtrör för att skilja regionerna åt.
Signatory Un-Chillfiltered Collection
En serie med whisky som man inte har kylfiltrerat för att, som man säger, behålla naturliga fetter och oljor.
Serien buteljeras vid 46% och kännetecknas av ett silverfärgat plåtrör med Signatorys logotyp samt en vit
etikettruta nertill.
Signatory Cask Strength Collection
En serie vilken omfattar whisky med naturlig fatstyrka och individuellt numrerade flaskor. Här erbjuder man whisky
upp till 35 år ålder, inklusive presentförpackning och äkthetsintyg. Det är whisky ur den här serien som nu ska
provas.

Frågan ställdes om vad man tyckte om jubileumswhiskyn, Aberlour. Svaret från deltagarna var positivt. Det här
var en god whisky.
Nu var det dags att ge sig på nästa prov, vilken var en Glenlivet. Nu fick man tänka på att resterande prov var
lagrade på fatstyrka vilket medför hög alkoholhalt och att det är rekommenderat att prova med vatten för att ta ner
den en aning. Man får prova sig fram för att hitta rätt proportioner. Då var det bara att börja smaka av den medan
information om destilleriets historia, utveckling och nuvarande utgåvor förmedlades.
Prov 2 – Glenlivet 1985 – 22 år
Fakta om buteljeringen:

Etiketten:

Destillerad 1985-12-03
Buteljerad: 2008-02-14
Lagrad på ett fat av typ Hogshead
Fatnummer: 19751
Flaska 77 av 183
53,2% alkohol (volym)

Glenlivet fick lite blandade reaktioner, från ”mycket bra” till ”inget speciellt”. Provningen gick vidare till en
Glenturret. Vi gjorde på samma sätt igen. Arne pratade om destilleriet och deltagarna provade under tiden.
Prov 3 – Glenturret 1985 – 21 år
Fakta om buteljeringen:
Destillerad 1985-07-12
Buteljerad: 2006-09-19
Lagrad på ett fat av typ Hogshead
Fatnummer: 134
Flaska 203 av 294
55,6% alkohol (volym)

Etiketten:

Även för Glenturret skiljde sig åsikterna en hel del. Vissa sade helt klart ”nej” medan andra menade att den var
”bäst hittills”. Visst är det härligt med whiskyprovningar där åsikterna går isär. Det visar väldigt bra att det här med
doft och smak och vad man tycker om är något väldigt individuellt.
Arne frågade hur många som hade hört talas om Teaninich tidigare. Det var lätträknat.
[AWS Info: Föreningen har faktiskt provat en Teaninich tidigare - i samband med provning nr 7, 2004-11-27].
Prov 4 – Teaninich 1983 – 22 år
Fakta om buteljeringen:

Etiketten:

Destillerad 1983-12-07
Buteljerad: 2006-03-29
Lagrad på ett fat av typ Refill Butt
Fatnummer: 8072
Flaska 44 av 466
59,4% alkohol (volym)

För Teaninich var det en hel del tummen ner men också en del som sade ”mycket bra”.
Vi gick vidare med en Mortlach. Arne förklarade att man nu kommer att märka en skillnad jämfört med de tre
föregående. Smakmässigt kan man säga att man har två olika typer, de tre föregående i en grupp och de två
avslutande i en annan.
Prov 5 – Mortlach 1988 – 19 år
Fakta om buteljeringen:
Destillerad 1988-05-31
Buteljerad: 2008-02-11
Lagrad på ett fat av typ Refill Butt
Fatnummer: 2652
Flaska 501 av 577
59,6% alkohol (volym)

Etiketten:

För Mortlach var det mestadels glada tongångar. Många tummar uppåt och antydningar om att denna var
”kanon”. Även ordet ”tårdrypande” användes i sammanhanget.
Då var det slutligen dags för den sista i ordningen, Macallan.
Prov 6 – Macallan 1988 – 19 år
Fakta om buteljeringen:

Etiketten:

Destillerad 1988-05-25
Buteljerad: 2007-06-27
Lagrad på ett fat av typ
Refill Sherry Cask
Fatnummer: 4933
Flaska 169 av 292
56,3% alkohol (volym)

Nu var humöret och smaklökarna på topp. Macallan fick betyget mellan ”bara bra” och ”bäst”.

Föreläsar-Arne:
Kylfiltrering
Någon gång under provningens lopp fick Arne frågan varför
whiskyn blir grumlig med vatten.
Detta förklarade han har att göra med kylfiltreringen. Signatory har
inte kylfiltrerat dessa buteljeringar. Vid en kylfiltrering kyler man ner
whiskyn så att en del ämnen klumpar ihop sig. Man kan enkelt
säga att det är de längre kemiska föreningarna som bildar klunga
på detta sätt. När man sedan filtrerar, ungefär som genom ett
kaffefilter, så fastnar de där. Man får då en klart vätska som inte blir
simmig när den kyls ner eller blandas med is.
Varför man gör detta är för att få en attraktiv produkt. Om den som
dricker whiskyn inte är känner till hur det fungerar kan man lätt tro
att det är något fel på produkten när man får en ”simmig” whisky.
Sedan finns det olika åsikter om detta påverkar smaken till det
bättre eller sämre eller inte alls.

Deltagarna fick god tid på sig att fundera inför omröstningen.
Omröstning:
Vid omröstningen tog vi även med prov 1, Aberlour, och fick vi följande resultat.
Prov

Whisky

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

Aberlour 16 år
Glenlivet 22 år - 1985
Glenturret 21 år - 1985
Teaninich 22 år - 1983
Mortlach 19 år - 1988
Macallan 19 år - 1988

Antal
röster
7
6
15
7
11
27

Här kunde vi utse Macallan 19 år som vinnare.

Lotteri
Eftersom det var en jubileumsprovning så hade föreningen ett rekordstort prisbord med ca 40 vinster.
Där fanns, förutom det vanliga även 5 whiskyböcker av Jim Murray, en whiskybok av Dag Lennartsson, 7 kartor
med skottlands destillerier samt två set med ett par whiskyglas som tagits med från Oban i samband med
Skottlandsresan.
Avslutning:
Efter provningen förflyttade vi oss till restaurangen där vi fick ge oss i kast med materbjudandet.
Vi var 56 matgäster på 80 deltagare (70%) vilket nog var ett rekord i sig.
Med direktsänd fotbollslandskamp Sverige – Portugal som lockade i TV-utbudet så fann Arne att det var en
överraskande stor del av deltagarna som hade tagit sig till samma pub som föreläsaren. Det blev därför en hel del
samtal om whisky under resten av kvällen.

Noterbart:
Det framgick klart att vid nästa provning i lokalen kommer vi att behöva använda mikrofon. De som sitter längst
bak har svårt att höra då lokalen dämpar ljudet och det samtidigt finns ett bakgrundsbrus.
Föreningen kan bara beklaga detta och lovar att se över detta till nästa gång.
Vi hoppas att man finner kvällen lyckad trots ljud-problemet.

Glenlivet Distillery
Destillerifakta: Glenlivet (Speyside)
Ägare:
Chivas Brothers (som i sin tur ägs av Pernod Ricard, vilka äger 18 destillerier)
Startår:
1824
Produktionskapacitet:
5 900 000 liter per år
Ingår/ingick i Blended:
Chivas Regal, Royal Salute
Uttal:
glenn li’vvet

Kort historik:
1817 ärvde whiskysmugglaren och destillatören George Smith ett illegalt gårdsdestilleri Upper Drummin av sin fader
Andrew Smith. Där hade man producerat whisky sedan 1774. George ansökte om licens för destillering 1824 och
Upper Drummin Distillery blev därmed ett av de första som erhöll licens enligt lagen från 1823.
Att George Smith beviljas licens och därmed drev en laglig verksamhet sågs inte med blida ögon av grannarna i
bygden, av vilka många var inblandade i den illegala tillverkningen. Han ansågs vara en svikare och han hotades
också till livet. I destilleriets journal har det noterats, ”I was warned that they meant to burn down the distillery to the
ground, and me in the heart of it”. Därefter bar han alltid ett par pistoler som inte lämnade hans bälte på de
närmaste tio åren. En annan av grannarna som hade ansökt om licens överfölls och misshandlades svårt. En
annan fick sitt destilleri nerbränt där ägaren innebrändes. George begärde då skydd av myndigheterna. Då även
skattefodgar hade överfallits i trakten kommenderade 1828 ett dragonförband till dalgången. Några indelta soldater
posterades också som vakter vid Upper Drummin. Efterhand finner myndigheterna på de flesta illegala destillerierna
och förstör dem.
1859 stängs destilleriet och utrustningen flyttas till en ny gård. Det nya destilleriet får då namnet Glenlivet. George
Smith och Andrew P. Usher (pionjär inom blended whisky) inledde samarbete 1864 och whiskyn exporterades för
första gången till utlandet varvid efterfrågan ökade ytterligare. Glenlivet var nu ett välkänt namn som angav kvallitet.
Det medförde att alla möjliga tillverkare började sätt namnet Glenlivet på sina produkter. Det var så omfattande att
om alla destillerier som angav att de låg i dalgången verkligen hade gjort det så hade de inte fått plats. Dalgången
kallades därför ett tag för skottlands längsta dal.
1871 tar sonen John över och han ansöker 1880 om ensamrättigheterna till namnet Glenlivet. Beslut tas att andra
destillerier får ange Glenlivet för marknadsföring om de först anger destilleriets namn med ett bindestreck före order
Glenlivet (exempelvis Balvenie-Glenlivet). Numera är det få som använder sig av den här namnsättningen.
Efter några generationer och ägarbyten så hamnar Glenlivet Distillers Ltd tillslut år 2001 hos Pernod Ricard.
De har som mål att öka försäljningen av Glenlivet för att bättre matcha storsäljaren Glenfiddich.

Utgåvor:
Standardutgåvorna är idag en 12-åring (bourbon), 15-årig (fransk ek) och en 18-åring (sherry) samt en begränsad
upplaga av 21-åringen.Det finns även en del utgåvor från deras ”Cellar Collection” och tre utgåvor för tax-free vilka
är 12 år (Sherry), 15 år och 16 år (Nadurra). Det finns även utgåvor från oberoende buteljerare.

Glenturret Distillery
Destillerifakta: Glenturret (Highland)
Ägare:
The Edrington Group
Startår:
1775
Produktionskapacitet:
340 000 – 560 000 liter per år (uppgifterna varierar)
Ingår/ingick i Blended:
Famous Grouse
Uttal:
glann ta’rret

Kort historik:
Man tror att det destilleriet grundades som ett gårdsdestilleri år 1775, då under namnet Hosh Distillery. Man hävdar
därmed att man är skottlands äldsta destilleri. Destilleriet ligger invid floden Turret vid staden Crieff några mil från
Perth. Valet av plats gjordes mest troligt av illegala whiskysmugglare. Det finns två stor kullar på sidan av
destilleriet, vilka kan ha fungerat som lämplig utkiksplats efter kronans tjänstemän.
Man tar sitt vatten från källan Turrent Burn. Ett destilleri i närheten byggt 1717 tog 1826 namnet Glenturret, men det
lades ner före 1852 och namnet övertogs senare av Hosh 1875.
1921 upphörde produktionen som en följd av förbudstiden i USA. 1929 plockades destilleriet ner och man använde
det som lagerlokal för jordbruket.
1957 köptes det förfallna destilleriet av Jaimes Fairlie och produktionen startades 1959-1960 med sikte på blendedindustrin. Man lagrade dock redan då fat med tanke på att eventuellt ge ut Glenturret som Single Malt.
1981 såldes destilleriet till en av dess franska kunder. Remy-Cointreau, efter att man hamnat i svårigheter med
ekonomin. Därefter investerades det en del i destilleriet och ett besökscenter byggdes.
1990 såldes destilleriet till Highland Distillers som i sin tur köptes upp av Edrington Group och William Grants &
Sons år 1999.
Destilleriets besökscentrum ”The Famous Grouse Experience” öppnade i ny form 2002.
Där har man nu bland annat en 6 meter hög koppar-staty av en moripa, kallad ”Gilbert”.

Produktion
Destilleriet har endast två pannor och är ett av skottlands minsta destillerier.
Två personer sköter hela produktionen där mycket fortfarande görs för hand.
Buteljeringen sker hos Clydes Bottling i Glasgow.
Hela 80% av den buteljerade whiskyn går tillbaka till butiken i besökscentrat för försäljning.

Utgåvor:
Med liten produktion så blir det också få utgåvor. Man har endast en officiell utgåva i form av en 10-åring.
Våren 2007 släpptes dock tre single cask buteljeringar 14 år (1991), 15 år (1992) och 29 år (1977) i en mycket
begränsad upplaga. Det finns också ett fåtal buteljeringar från oberoende buteljerare.

Teaninich Distillery
Destillerifakta: Teaninich (Higland)
Ägare:
Diageo
Startår:
1817
Produktionskapacitet:
2 680 000 liter per år
Ingår/ingick i Blended:
Mackinlay, Johnnie Walker
Uttal:
ti-nénnesch

Kort historik:
1817 grundade ägaren till godset Teaninich, Hugh Munro, ett destilleri vid floden Averon i utkanten av staden.
Alness. Han kallades the blind Captain efter en skada han ådrog sig i Napoleonkriget vilken gjorde honom blind på
båda ögonen vid 24 års ålder.
Vattnet till produktionen tas från Dairywell Springs. I området fanns ett otal illegala destillerier, så många att hela
kornskörden gick åt till whiskytillverkningen och hungersnöd hotade befolkningen. Skattemyndigheterna fann tre
destillerier men det var bara Teaninich som klarade kraven för licens. De andra två stängdes ner. Destilleriet
överlämnades antingen 1930 till hans yngre broder John eller på 1940-talet till hans son som också hette John
(uppgifterna varierar).1852 hyrde John ut destilleriet till Robert Pattison (senare känd för Pattison-kraschen).
Licensen övertogs senare av John McGilchrist 1869.
1887 beskrevs Teaninich som det enda destilleriet norr om Inverness som hade elektrisk belysning.
Efter lite olika turer säljs destilleriet till Distillers Company Limited (DCL), som senare blev Diageo.
1962 installerades två nya pannor. 1970 byggde man ett helt nytt pannhus med Porteous-kvarn, kallat A-sidan. Man
drev de fyra gamla pannorna parallellt med de sex nya och sedan blandade man spriten från A- och B-sidan innan
man fyllde den i faten.
I oktober 1984 lade man i B-sidan i malpåse och Mars 1985 stängde man även A-sidan. 1991 återupptar man
produktionen vid A-sidan. 1999 revs B-sidan.
1992 lanserades den första officiella buteljeringen. Tidigare hade den bara buteljerats av oberoende buteljerare och
var inte så lätt att få tag på. Det mesta av produktionen går till blended whisky.

Utgåvor:
Ett fåtal utgåvor finns so 10-åring i Diageo’s Flora & Fauna serie samt som 23 åring i serien Rare Malts.
2001 lanserades en 17-åring som Manager’s Dram. För övrigt är det oberoende buteljerare som gäller.

Mortlach Distillery
Destillerifakta: Mortlach (Speyside)
Ägare:
Diageo
Startår:
1823
Produktionskapacitet:
2 910 000 liter per år
Ingår/ingick i blended:
Ballantine’s, Teachers, Old Smuggler
Mortlach betyder "den skålformade dalen"

Kort historik:
Mortlach grundades 1823 vid floden Dullan av James Findlater. Man tror att här tidigare har funnits ett illegalt
destillery. Vattnet togs från källan Highland John’s Well, som ansågs mycket bra att göra whisky av.
Mortlach var det första destilleriet med licens i Dufftown. Nästa destilleri skulle bli Glenfiddich som grundades 1886
av John Grant som hade arbetat 20 år på Mortlach.
1832 köper Arthur & Thomas Gregory destilleriet och 1837 blir James och John Grant från Aberlour delägare.
Bröderna Grant monterade ner destilleriet och använde troligtvis delar från Mortlach när man byggde Glen Grant,
som startades 1840.
Lokalerna fick för en tid en varierad användning såsom frikyrkosal och bryggeri innan man åter byggde upp
destilleriutrustning och drog igång produktionen 1851–52. 1896 byggde man ut från tre till sex pannor, 1903
moderniserades det och ett industrispår drogs till stationen i Dufftown. 1923 säljs destilleriet till John Walker & Sons
som 1925 blir en del av Distillers Company Limited (DCL) vilket idag är Diageo.
Under andra världskriget hade Mortlach specialtillstånd vilket gjorde att de till skillnad mot de flesta andra
destillerier, kunde fortsätta med produktionen (förutom år 1944).
1964 genomfördes ombyggnader och renoveringar där de tidigare två pannhusen blev ett och två ny pagodtak
sattes upp. 1968 upphörde golvmältningen. 1971 övergick man från koleldning till ånga för uppvärmningen av
pannorna.

Produktion
Mortlach tar idag sitt vatten från källor vid Conval Hills.
Vid Mortlach har man en ovanlig destilleringsprocessmed där det sker ytterligare destillering mellan mäsk och
spritpannan, en så kallad två och en halv destillering (ungefär som hos Springbank).

Utgåvor:
Det finns idag en officiell utgåva i form av en 16-åring i Flora & Fauna serien.
Mortlach brukar vara populär hos oberoende buteljerar där kanske speciellt Gordon & MacPhail brukar ha en del
fina äldre buteljeringar i sortimentet

Macallan Distillery
Destillerifakta: Macallan (Speyside)
Ägare:
Edrington Group
Startår:
1824
Produktionskapacitet:
6 000 000 liter per år
Ingår/ingick i blended:
-

Kort historik:
Destilleriet grundades 1824 av lantbrukaren Alexander Reid, då som ett gårdsdestilleri under namnet Elchies
Distillery.
1868 köper James Stuart destilleriet. För att förbättra finansieringen bildades ett bolag James Stuart & Co med flera
medfinansiärer. 1878 beslutade man sig för att uppföra Glenrothes Distillery men en ekonomisk kris medför att
bolaget upphör. En av finansiärernas företag William Grant & Co tar över Glenrothes.
En köpman och vinhandlare vid namn Roderick Kemp från Elgin köper destilleriet 1892. Han hade tidigare varit
delägare i Talisker. Han utökar destilleriet och ger det namnet Macallan-Glenlivet efter en gammal kyrka som legat
på platsen.
Highland Destillers lade 1898 ett bud på destilleriet (£80 000) men Kemp sålde inte. När Roderick Kemp dog
bildades en fond för att säkra familjens kontroll över destilleriet. 1966 bildade man ett börsnoterat aktiebolag.
Destilleriet har haft en stadig produktion förutom år 1933-34 och 1943 dock med en mindre produktion under
krigsåren till följd av spannmålsransonering.
Under 1950-talet påbörjades en större upprustning av destilleriet med fler pannor och mältningen upphörde.
1965 utökade man återigen från sex till 12 pannor och 1974 ytterligare till 18 och 1975 till 21 pannor.
Nästa varje år därefter byggdes ett nytt lagerhus för att hålla de fat som skulle ingå i den planerade lanseringen av
Single Malt whiskyn Macallan. 1986 köpte japanska Suntory 25% av aktierna i Macallan. 1996 köpte Highland
Distillers aktiemajoriteten för £180 miljoner. 1999 köptes sedan Highland Distillers av Edrington Group (för £601
mijoner).
Företaget har varit känt för att endast använda sherryfat men man har sedan 1970 talet använt sig av bourbonfat i
tillverkningen för blend. 2004 lanserades Fine Oak serien som använder bourbonfat även för Singel Malt.
Utgåvor:
Det finns idag ett antal olika utgåvor. Från sherryfat finns Macallan som 10-, 12-, 18-, 25- och 30-årig.
I Fine Oak serien finns 8-, 10-, 12-, 15-, 17-, 18-, 21-, 25- och 30-årig. I tax-free butiker finns Elegancia 12 år,
Cask Strength 10 år och en 40-åring. I serien Fine and Rare finns årgångar från 1926 till 1976.

Källor och hänvisningar:
• Malt Whisky Yearbook 2007 och 2008
• ”Skotsk Whisky – allt om maltwhisky”, Per Ellsberger 1999 och 2007.
• www.whiskyguiden.se
• http://www.whisky-distilleries.info/EI_Signatory_EN.shtml
• http://www.totalbeveragesolution.com/signatory/

Sammanställning över provad whisky:
Uppgifterna kommer från Systembolaget om inget annat anges.
Aberlour 16 år
Inköpt hos Aberlour i Skottland, September 2008
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

Ca 450 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 43 %

Signatory CS – Glenlivet 1985 – 22 år
Ordinarie sortiment (nr 30447)
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

848 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 53,2 %

Signatory CS – Glenturret 1985 – 21 år
Ordinarie sortiment (nr 20474)
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

959 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 55,6 %

Signatory CS – Teaninich 1983 – 22 år
Inköpt i UK. Finns inte i Systembolaget sortiment
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

Ca 944 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 59,4 %

Signatory CS – Mortlach 1988 – 19 år
Finns inte kvar i Systembolagets sortiment
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

695 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 56,9 %

Signatory CS – Macallan 1988 – 19 år
Finns inte kvar i Systembolagets sortiment
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

920 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 56,3 %

