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Sammanfattning
Text: Arne Hellberg, Bild: Arne Hellberg samt från presentationen
Föreningens sista provning före sommaren genomfördes på en fredag Korskrogens Bygdegård. Temat var
Highland Park. Detta var den tredje provningen i föreningen som haft temat Highland Park. Provningsledare var
Martin Markvardsen från Edrington. Provningen började klockan 19:00 och hade 102 deltagare på plats.
Martin är en av få externa föreläsare som besökt AWS två gånger. Senast han besökte oss var 2015-10-24 då
han höll en mycket uppskattad Macallan-provning. Han blev då mycket uppskattad för sin kunskap, sina
anekdoter, skämt och historier vilket gällde även för denna provning.

Martin Markvardsen

Generell information
Innan provningen drog igång informerade styrelsen kortfattat deltagarna om
 Kommande provning P98 – Klubb-buteljeringar, 2017-09-02.
 SWF-25, information om leverans kommer framöver.

Tyst minut
Föreningens ordförande Hans Sundquist, informerade deltagarna om att styrelsemedlemmen, Anders Lundberg,
tyvärr har gått bort. Anders hedrades med en tyst minut. Därefter utbringades en skål till Anders.
För den skålen fanns det ett extra whiskyglas upphällt som inte ingick i provningen.

Föredrag och Provning

Martin Markvardsen välkomnade oss till denna Highland Park-provning. Han frågade alla hur många som varit till
Orkney och noterade att ett antal händer i luften. Han tackade för det och tillade till resten – ”skäms!” 
Får de som inte riktigt vet var Orkney ligger visade han en karta, där Orkney självklart ligger i centrum.

Orkney – Mitt i världen

Martin förklarade att Highland Park är det nordligaste skotska destilleriet i världen.

Lite mer information om Orkney
Vi fick veta att golfströmmen och Atlanten var mycket viktiga att komma ihåg när vi ska smaka på whiskyn då det
påverkar hur Highland Park mognar.
Om vi har ett intresse i vikingahistoria så är detta stället att åka till. Det finns fler vikingamonument på Orkney än
på någon annan plats i världen. Det finns fler skeppsvrak runt Orkney än på någon annan plats i världen. Man
måste ju inte åka båt utan man kan flyga också även om det ibland faktiskt kan vara dyrare att flyga från
Skottland till Orkney än till New York. På Orkney finns också väldens kortaste kommersiella flygrutt. De är
planerade att vara i luften i två minuter. Medeltiden för en flygning är 1 minut och 22 sekunder. Förra sommaren
när kaptenen flög på 47 sekunder beslutade man att sluta servera kaffe ombord 
På Orkney finns också Skara Brae, en av de äldsta bosättningarna i världen. I närheten finns också the cliffs of
Yesnaby som är en plats där man varje år mäter en vindstyrka som är bland de högsta i världen. År 2016
uppmätte man under ca 80 timmar under året träffade vindarna klipporna med en hastighet på ca 200 km/timmen.
För er som tänkt åka dit, ni ska inte vara rädda, men folket på Orkney är inte högre än (Martin måttade med
handen under axelhöjd), annars skulle de kunna flyga iväg när det blåser. En regel som infördes förra året gör att
man vid flygplatsen mäter anländande passagerare, och är du över 175 cm så tilldelas du tunga skor, bara så ni
vet .

Fakta om Orkney:
 Består av 70+ öar
 Av dessa är 17 öar är bebodda
 Har ca 21 350 innevånare
 Areal på 990 kvadratkilometer

Orkneys vapensköld

Martin berättade att antalet öar på Orkney kan variera från år till år, i alla fall om man räknar öar som
Orkneyborna gör, vilket i sig är ett sätt att räkna som daterar sig från när vikingarna bodde där.
2014 var det 38 öar medan 2016 var det 43, hur kan det komma sig? Enligt traditionen på Orkney så är en ö en
plats där ett får kan överleva, utan människans inblandning i mer än ett år. Om fåret inte klarar sig så är det bara
en sten i vattnet.
Arvet från de nordiska länderna är stort på Orkney. Pojkar ger ofta som första namn ”Thorfinn”, ”Einar”, ”Harald”,
”Sigurd”, ”Magnus” eller motsvarande.
Namnet Orkney kommer från namnet på Späckhuggaren (latin: Orcinus Orca) som också heter Orca och ofta
kallas killer whale (mördarval) på engelska. Enligt Martin betyder det på det gamla vikingaspråket motsvarande
”Pig of the sea” (vilket kan översättas till svenska som ”sjögris”/”havsgris”).

Orkneys flagga

Lite om att prova whisky
Nu är det väl ända dags att dricka whisky tyckte Martin.
Man kan alltid börja med det viktiga, innan man börjar dricka, och det är att titta på färgen på whiskyn, vilket säger
oss…. .absolut ingenting 
Mycket av whiskyn på marknaden idag justeras färgmässigt med sockerkulör. Det flesta destillerierna som
producerar whisky idag ägs av företag utanför Skottland.
Highland Park är en av de mycket få destillerier som ägs av skottar, och sockerkulör kostar pengar, så vi
använder det inte. Det man ser i en Highland Park är whiskyns naturliga färg. Om vi vet att det är den naturliga
färgen så kan det säga oss lite grann om vilken typ av fat som whiskyn lagrats på. Ju mörkare desto större chans
att det har används spansk/europeisk ek och ljusare färg kan då indikera amerikansk ek. Men man ska inte låta
färgen lura en, en mörkare whisky är inte bättre än en ljusare, en mörkare whisky är inte äldre än en ljusare, en
mörkare whisky är inte rökigare än en ljusare – En mörk whisky är.… mörk!
Dags att börja prova whiskyn.
Prov 1 – Highland Park 12 år
Highland Park 12 år, 40 %
Lagrad till 100 % på spansk ek, sherryfat
20% first fill / 80% second fill

Martin ville att vi ska jämföra 12-åringen med 15-åringen. Detta för att det är två olika typer av ek i dessa
buteljeringar.

Prov 2 – Highland Park 15 år
Macallan 15 år, 40 %
Lagrad till 100 % på amerikansk ek, sherryfat
OBS: Den här buteljeringen kommer att upphöra, så om man tycker om den
bör man köpa den nu, då destilleriet har precis levererat den sista omgången
av 15-åringen till Systembolaget. Den kommer inte ett komma in igen.

Enligt Martin är orsaken till att man upphör med 15-åringen att man inte har tillräckligt med amerikansk ek för att
fortsätta producera den. Man tar hellre bort den från marknaden än att man går ner i kvalitet.

Lite historia om Orkney
Orkney har inte alltid varit skotskt. Det brukade tillhöra Danmark och Norge. Det var vikingar från i huvudsak
Norge som bosatte sig där på 800-talet och man hade en Earl (Jarl) som styrde på uppdrag av kungen i Danmark
eller Norge. Danmark/Norge styrde fram till 1468 då Kung Kristian I hade en dotter, prinsessan Margareta, som
han gifte bort med den skotske prinsen. Eftersom han hade ont om pengar, och han behöver ca 120 kg rent guld,
som brudgåva för äktenskapet, så istället lämnade han över Orkney och Shetlandsöarna, tills han kunde betala
för bröllopet, och då skulle öarna återlämnas igen. Han lyckades aldrig samla ihop pengarna, så över åren blev
öarna skotska, och man glömde liksom bort hela affären, ända tills 2014 då man partade om att Skottland skulle
göra sig oberoende av England. Vad skulle då hända med Orkney och Shetland? Det fanns då ett gammalt
dokument som sa att om Skottland blir oberoende så skulle Danmark och Norge ges möjligheten att köpa tillbaka
öarna till priset av £7000. Danmark tyckte att det kunde vara intressant tills den skotska regeringen sa att det
priset är bara för öarna, vi har byggt sjukhus, vägar och annat, så de hade räknat ut att priset för det som fanns
på öarna skulle landa på £45 000 000 000. Då tackade Danmark snabbt nej, men Norge ville gärna ha det.
I omröstningen om Skottland skulle frigöras från England så röstade alla på Orkney Nej. Och så blev också
resultatet i hela omröstningen. I annat fall hade ni nu druckit den bästa norska whiskyn i världen.

Lite historia om Highland Park
Destilleriet grundades 1798 av en man som hette Magnus Eunson. Magnus är ju inte ett traditionellt skotska
namn. 2008, i Storbritannien fanns det 14 personer med namnet Magnus och 12 av dem bodde på Orkney. I
Sverige fanns det 74 286 som hetta Magnus, så vi har en tanke att Magnus kan vara ett svenskt namn 
Magnus hade tre ”jobb”. Han var slaktare på dagen, på natten var han en smugglare och hembrännare, och på
söndagarna fungerade han som kyrkvärd. Kyrkobesökarna var uppdelade i två grupper, de som trodde att han
var enen kyrkans man och de som var där för att köpa hans whisky.
Det fungerade bra tills han åkte fast 1798. Han producerade säkert whisky en lång tid innan dess men det är när
han åker fast som vi kan finna den första noteringen om destilleriet. Magnus betalade sina avgifter något år men
slutade med det. Då åkte han fast igen. Då fick han välja mellan att åka i fängelse eller lämna Orkney för alltid.
Han valde det senare. John Robertson, som arresterat Magnus, var både skattmas och polis. Han tog över
verksamheten 1813 och började då tillverka Highland Park.
För att hedra Magnus så lanserade Highland Park Dark Origins. Det var en begränsad utgåva som blev en succé,
så man valde att fortsätta att ge ut den.

Prov 3 – Highland Park Dark Origins
Highland Park Dark Origins, 46,8%
Ingen åldersbestämning
80 % first fill sherry cask, där 60 % är europeisk ek, 20 % amerikansk ek.
Den första utgåvan av Dark Origins innehöll whisky mellan 8-13 år
Den vi provade innehöll whisky mellan 11-16 år
Den tillverkas inte heller längre. Tycker man om den bör man köpa den nu

Martin ville åter att man skulle jämföra två whisky. Så nu var det dags att jämföra Dark Origins med 18-åringen.

18-åringen är enligt Martin väldens mest prisbelönta whisky i historien. Den är den första whisky någonsin som
vunnit International Wine and Spririt Competition fem år på rad. Sedan bad domarpanelen att man inte skulle
delta för att ge andra whisky en chans. När man sedan 2010 deltog igen så vann man återigen guldmedaljen, och
man har inte deltagit sedan dess. Highland Park 18 år är den enda spritdrycken som vunnit Best Spirit in the
world award två gånger.
Prov 4 – Highland Park 18 år
Highland Park 18 år, 43%

Lite om namnet Highland Park
Förr när man kom till Orkney så var det uppdelat i Low Park (låga delar vid havet) och High Park (utanför
Kirkwall), där Magnus Eunson beslutade sig att bygga sitt lilla hus och sitt destilleri. Med åren så blev High Park
helt enkelt Highland Park. Orsaken till att Magnus valde den högsta punkten var dels för att där fanns god tillgång
på vatten från en källa, men också att han därifrån kunde se hamnen, där han kunde se om skattmasarna
anlände och han då kunde ges tid att flytta på sin utrustning. I hamnen kunde han också se om det kom in skepp
från Holland, Tyskland eller andra länder som kunde ha med sig gin, genever, viner som han kunde byta till sig
mot sin whisky.
Efter lite härlig information om en årligt återkommande batalj mellan Uppies and Downies och lite kort
destillerifakta från Martin så var det dags för en kortare paus.

Lite om produktionen vid Highland Park
Av 118 destillerier är det bara en handfull som producerar whisky traditionellt genom golvmältning.
Golvmältningen går i stort sett ut på att lura kornet att tro att det befinner sig ute i det skotska landskapet där det
regnar en hel del. Man lägger det i blöt i två dygn helt enkelt. Korntypen man använder idag är Concerto vilket
man använder för att få ut så mycket alkohol som möjligt. Från ett ton korn får man ut ca 420 liter alkohol. Men
under fem till sex veckor per år använder man istället korntypen Tartan vilket inte ger lika mycket alkohol, men det
förändrar smaken en del. Detta används till den starkt rökiga whiskyn. Tartan odlas lokalt och är den enda
kornsorten som kan gro på Orkney och överleva i vindarna.

Martin har arbetat vid destilleriet, och gav oss nu en härlig berättelse om hur han blev introducerad i arbetet med
en del tokigheter från chefen och arbetskamraterna 

Om man lämnar kornet på mältningsgolvet i sju dagar eller mer så börjar det gro. Därför torkar man kornet för att
behålla energin kvar. Bränslet man använder är torv, varifrån man får rökigheten till whiskyn, och torven används
för de första 20-25 timmarna. Därefter byter man till kol tills kornet är tillräckligt torrt. Nästa steg är att mala kornet
till grist. Det flesta destillerier köper istället in malt korn och startar sin produktionsprocess här.
Nästa steg är mäsktunnan där man med varmt vatten sköljer ut sockret till nästa steg som är jäskaren där man
tillsätter jäst, som med sockret som grund bildar alkohol. Efter ungefär 52-55 timmar i jäskaren där man tillför jäst
får man ut en varm öl (33 grader) på ca 9% i alkoholstyrka.
Martin berättade också vad som kan hända när man är ny på jobbet och om man dricker för mycket av den här
ölen 

Lite om torven
Martin återkom också till torven, som är speciell för Orkney. Det finns fyra typer av torv man kan använda i
whiskyproduktionen i Skottland, Islay Peat, Quercus peat, Toumintoul peat och Orkney peat. Orkney peat skiljer
sig mycket från Islay peat genom att på Islay finns det torv som innehåller träd och sjögräs, medan torven på
Orkney inte innehåller några träd eller sjögräs alls. Det har aldrig funnits träd på Orkney! Så även om man
använder samma mängd torv så får man aldrig samma smaker som i exempelvis Ardbeg, Laphroaig eller
Lagavulin. Det man har istället är mycket ljung som ger blommighet och honungstoner till whiskyn.
Prov 5 – Highland Park Fire Edition
Highland Park Fire Edition 15 år, 45,2%
”Fire” kommer från Vikingarnas mytologi där Muspelheim är landet av eld. I
serien har man tidigare givit ut ”Ice” som representerar Nifelheim som landet av
Is.
Lagrad på portvinsfat.

Lite om faten
Martin påpekade att ca 80% av smakerna i whiskyn kommer från eken i faten. Ju bättre ek, desto bättre whisky
menade han. Highland Park ägs av Edrington Group som också äger Glenrothes, Glenturret, Famous Grouse,
Cutty Sark och Macallan. Förra åter spenderade Highland Park, tillsammans med Macallan, £35 000 000 på ek.
Det är den största investeringen i ek inom skotsk whiskyhistoria Man är ute efter en hög och stabil kvalitet.
Edrington har en ansvarig för ek/fat-hanteringen, Stuart MacPherson, som har titeln ”Master of Wood”.
Edrington hämtar sin europeiska ek från norra Spanien, fraktar den till Jerez i södra Spanien, dit även amerikansk
ek inkommer från Amerika. Där byggs faten och fylls med sherry innan de sedan fraktas till Skottland, och för
Highland park givetvis till Orkney.
[ AWS Not: För mer information om fathanteringen hänvisas till sammanfattningen för provning 85 ]

Martin visade en bild över olika fatstorlekar som de använder,

Från vänster till höger Barrel, american Hogshead, vine Hogshead, Butt och Puncheon.
När de får in Barrels så bygger de om dem till 250-litersfat, som amerikan Hogsheads, innan de används.
Amerikansk ek, som växer rakt och blir tätt och hård, behöver kolas på insidan rått hårt för att öppna upp för
smaker. Av dessa fat kommer smaker som vanilj, kola, citrus och liknande, men när man använder faten för
sherry får man förutom detta även mer nötiga smaker som kokosnöt, valnöt och liknande.
När man använder europeisk ek, som gror mer slingrigt och då är mer öppna och porösare, behöver man inte
kola så hårt för att öppna porerna för smaker. Med sherry får man mer smak av russin, aprikos, mörk choklad och
cederträ o.s.v.
Vi fick också se en bild av en bit ek under mikroskop, där man kunde se de komponenter som bidrar med smaker.
Ju fler gånger man använder ett fat, desto färre av dessa komponenter finns det kvar.

Mikroskopbild: Det runda i håligheten är en komponent som ger smak.
(förstoring ca 165000 ggr)
För Single Malt använder man faten två gånger och för blended whisky upp till fem gånger.
Nu fick vi frågan om vi var redo för nästa whisky, vilket vi självklart var.

Prov 6 – Highland Park 21 år
Highland Park 21 år, 47,5%
Lagrad på amerikansk ek, som innehållit oloroso sherry
20% av faten är first fill.
Den här buteljeringen tillverkas inte längre.

Martin konstaterade att tre av de sju whisky som vi provar i kväll, kan vi inte köpa längre. Den är dock Martins
favorit, och när de tillverkade den 2009 så gjordes den för Travel Retial (tax-free marknaden) och den gjordes
som en begränsad upplaga. Den vann priset 2009 som ”The best whisky in the world”. Den sålde så bra så att
nästa batch behövde de buteljera vid 40% för att ha tillräckliga mängder.
Sedan de tog bort den från marknaden har Martin fått 50-100 brev/e-post varje månad som frågat honom om var
man kan få tag på 21-åringen. Även hans kollegor har fått en mängd frågor om detta. Det går inte att återskapa
den första utgåvan då den också innehöll en hel del äldre whisky (upp till 40 år) vilket då var möjligt då det
handlade om en begränsad utgåva. Att på samma sätt ha den med i standardsortimentet finns det inte tillräckligt
med gammal whisky för.

Lite om klimatet
Golfströmmen kommer upp i riktning mot Orkney så sommaren är relativt kall och vintern är rätt så mild.
Om man jämför med Macallan, som har ett klimat mer som det i Sverige, (-15 C – 30 C) så kommer faten att
expandera och dra ihop sig under de olika årstiderna. På Orkney är det mindre variation (2-3 C – 12 C), så det
finns två saker du inte kommer att se på Orkney, det ena är träd och det andra är män i shorts . Om man ser en
sådan så är han en turist!
Klimatet är dock idealt för mognaden av vår whisky menade Martin. Faten kommer inte att expandera och dra
ihop sig utan istället vara rätt orörliga under lagringstiden. Från ett rörligt fat försvinner en del av innehållet till
änglarna. Man tillåts förlora 2% per år till änglarna enligt skotsk lag (skattelag). Det är ungefär vad man förlorar
vid Macallan. Vid Highland Park förlorar man bara ca 0,5-1,0%.
Martin berättade sedan lite om hur man ibland kan hjälpa änglarna i deras arbete 
Han bad också om ursäkt för att han ljög tidigare, om, att det inte finns träd på Orkney, och visade bilden på vad
de kallar en skog. 

Han berättade också att han en gång i Finland hade fått frågan om de någonsin tänkt bygga fat av inhemsk ek.
Det har aldrig kommit på tanken enligt Martin 

Lite om hur man väjer fat för buteljering
Martin berättade att han nu är ansvarig för alla Single Cask-buteljeringar inom Highland Park. Han deltar också i
arbetet att bedöma whiskyn när det är dags att göra nya utgåvor av standardbuteljeringar som 12, 18 eller 25åringarna. Då samlas man med 3-400 fatprover och man börjar att dela upp dem efter färg. Eftersom de inte
använder sockerkulör för att färga sin whisky så utgår man från färgen och hoppas att man kan finna smakprofilen
med de fat som har rätt färgnyanser. Om inte så får man ta med både ljusare och mörkare fat tills manhittar rätt.
Av alla dessa fatprover så brukar man landa i att man använder ca 50 – 75 av de faten.
Vad händer då med resten av faten? En del fat är för bra för detta och läggs åt sidan för framtida Single Caskbuteljeringar eller speciella utgåvor. En del fat har en smak som inte stämmer med profilen för Highland Park (off
note casks). De brukar då användas till Blended Whisky. Sedan finns det fat som det är fel på (reject casks) och
de kan inte användas vidare, så de tas till North British Grain Distillery och destilleras där till neutral sprit på ca
95% och sedan kan de säljas till parfymindustrin i Frankrike. Så damer, ni tror att ni går runt med Chanel, YSL
eller Christian Dior, men egentligen bär ni mycket dålig Highland Park! 
Direkt efter det var det dags att titta på nästa glas.

Prov 7 – Highland Park 25 år
Highland Park 25 år, 45,7%
Lagrad på 100% europeisk ek, som innehållit sherry
50% av faten är first fill.

Martin förklarade, om ni går till The Cliffs of Yesnaby så får ni lova att ta med en Highland Park 25 år, Även om
vinden kommer med 110 miles per hour och slår er rakt i ansiktet så är det så att om ni har en dram av detta så
gör det inget att vara naken .
Detta är en av väldens bästa whiskys menade han, den enda whiskyn som fått 100 poäng av 100 i Ultimate
Whisky Challange.
Martin avslutade med en liten berättelse från Orkney, från när han först kom till Orkney. Han klev in på baren och
tog en öl, och en stork kille frågade honom vad han gjorde där. Martin förklarade att han skulle jobba på Highland
Park. DU är inte hör för att träffa alla våra vackra kvinnor då, frågade mannen. Nej svarade Martin. Mannen
förklarade sedan att som en tradition på en lördagskväll som denna så var alla flickorna ute och gömde sig bakom
träden. Jag ska kolla tänkte Marin och gick ut. Efter 20 minuter var han tillbaka och sa till mannen i baren att det
inte fanns några träd. Mannen tittade på honom och sa, det finns inga vackra kvinnor heller 

Därmed var provningen avslutad. En mycket trevlig och lyckad sådan som gav Martin en stor och rungande
applåd.
Husbandet ”Triple Wood Band” spelade också vid olika tillfällen i samband med provningen.

Flaskparad – Det som provades under kvällen

Omröstningsresultat:
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

Highland Park 12 år
Highland Park 15 år
Highland Park Dark Origins
Highland Park 18 år
Highland Park Fire Edition
Highland Park 21 år
Highland Park 25 år

Antal
1:a
0
0
4
5
2
23
64

Antal
2:a
1
0
7
16
7
47
27

Antal
3:a
4
0
30
33
14
8
4

Total
poäng
6
0
56
80
34
171
250

Vinnare blev utan minsta tvekan Highland Park 25 år med Highland Park 21 år som tydlig tvåa och Highland
Park 18 år landade in på tredje plats.

Lotteri och avslutning
Föreningen genomförde ett sedvanligt lotteri innan provningen avslutades. Då detta var en provning som hölls på
en vardag, och därmed började senare än vanligt så erbjöds ingen mat till provningen.

Källor och hänvisningar:




Föredraget och presentationen
www.highlandparkwhisky.com/
Artikel om - Master of wood Stuart MacPherson

Sammanställning över provad whisky:
Uppgifterna kommer från Systembolaget om inget annat anges.
Highland Park 12 år
399 SEK (70 cl)
Nr 531 Ordinarie sortiment
Alkoholhalt 40 %
Färg
Ljus, gulbrun färg.
Doft
Nyanserad, maltig, rökig doft med fatkaraktär, inslag av valnötter, ljunghonung, torkad frukt, örter
och vanilj.
Smak
Nyanserad, maltig, rökig smak med fatkaraktär, inslag av valnötter, ljunghonung, torkad frukt, jod,
örter och vanilj. Serveras rumstempererad.
Highland Park 15 år
599 SEK (70 cl)
Nr 10419 Tillfälliga sortimentet
Alkoholhalt 40 %
Färg
Gulbrun färg.
Doft
Nyanserad doft med fatkaraktär och viss rökighet, inslag av nötter, honung, viol, torkad frukt och
kakao.
Smak
Balanserad, nyanserad smak med fatkaraktär och viss rökighet, inslag av nötter, torkad frukt, örter,
honung och kakao. Serveras rumstempererad som avec.
Highland Park 18 år
799 SEK (70 cl)
Nr 437 Ordinarie sortiment
Alkoholhalt 43 %
Färg
Mörk, gyllengul färg.
Doft
Nyanserad, något rökig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av torkad ananas, apelsin, vanilj, nötter,
mörk choklad och honung.
Smak
Nyanserad, något rökig smak med tydlig fatkaraktär, inslag avtorkad ananas, apelsin, vanilj, nötter,
kakao och honung. Serveras rumstempererad som avec.
Highland Park 21 år
Slutsåld på SB
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

2395 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 47,5 %

Highland Park 25 år
Nr 70135 Beställningssortimentet
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

3995 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 45,7 %

Highland Park Dark Origins
Nr 85129 Beställningssortimentet
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

549 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 46,8 %

Highland Park Fire Edition 15 år
1999 SEK (70 cl)
Nr 40048 Tillfälliga sortimentet
Alkoholhalt 45,2 %
Färg
Gul färg.
Doft
Komplex, rökig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av ljunghonung, vaniljfudge, röda äpplen,
pomerans och aprikos.
Smak
Komplex, rökig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av ljunghonung, vaniljfudge, röda äpplen,
nötter, choklad och örter. Serveras rumstempererad.

