
Sisse Whisky Society. Whiskyprovning 18.2.10.

Tema: Whiskyns ABC – med och utan rök.

Orökta sorter som apéritif:
501 Aberlour 10 y 40% Speyside
Ljus, gulbrun färg. Nyanserad doft med fatkaraktär, inslag av choklad, vanilj, torkad frukt och örter. 
Smak: Nyanserad whisky med fatkaraktär, inslag av honung, mörk choklad och torkad frukt. 

82887 Ben Nevis 10 y 59,9%   Western 
Highlands
Det är första gången en Ben Nevis förekommer i våra 
provningar. Destilleriet ligger i västra Skottland, strax 
norr om Fort William vid berget Ben Nevis. Destilleriet 
har nu japansk ägare och mycket av produktionen går 
till Japan som blended whisky. Destilleriet har hyrt ut 
lokaler för ett par berömda filmproduktioner; 
Braveheart (handlar om William Wallaces kamp mot 
England på 1200-talet) och Rob Roy (ledde på 1600-
talet sin by för en bättre framtid, men tvingades till ett 
Robin Hood-liknande liv). Båda filmerna innehåller 
mycket vackra scenerier från trakten kring Ben Nevis.

413 Cragganmore 12 y    40%     Speyside 
Ljus, gulbrun färg. Nyanserad, maltig, fruktig doft med viss rökighet och fatkaraktär, inslag av 
apelsin, nougat, honung och örter. Nyanserad, maltig, fruktig, aningen rökig smak med fatkaraktär, 
inslag av apelsin, nötter, honung och örter.  

Därefter serveras Janssons frestelse med sjukommatvåans öl.   Provningen avslutas med tre   
rökta sorter:
513 Ardbeg   10 y     46% Islay
Ljusgul färg. Maltig, mycket rökig doft med fatkaraktär, inslag av honung, citrusskal, jod, halm och 
tjära. Maltig, mycket rökig smak, inslag av honung, citrusskal, jod, halm och salmiak. 

86696 Bruichladdich Peat    46%    Islay
Det är första gången vi har Bruichladdich med på provningen. Högst på tiden! Bruichladdich är 
normalt en inte särskilt rökig whisky, men man har två märken med mycket rökig whisky på lagring: 
Port Charlotte och Octomore. Den senare beräknas få 80 ppm fenol – jämför Ardbeg ca 50. Denna 
Peat-whisky sägs ha 35 ppm och beskrivs så här på en provning:
Doft: kraftig torvrök, med inslag av sot och viss maltighet, en dunkel vanilj. Smak: inledningsvis 
tunn , sen kommer en rätt trevlig torvig lägereldsrökighet. Lite vanilj kommer in mot slutet. 

10192 Caol Ila Distillers edition  43%   Islay
Mörk, gyllengul färg. Elegant, nyanserad, maltig doft med fatkaraktär och viss rökighet, inslag av 
honung, nötter, torkad frukt och choklad. Smakrik, nyanserad, rökig whisky med fatkaraktär, inslag 
av honung, nötter, torkad frukt, örter och tjära. 

Kvällen avslutas traditionellt med Irish Coffee med Jameson whisky.       
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