
I kväll får vi stifta bekantskap med en whisky som inte tidigare förekommit på våra provningar, 
GlenDronach, som vi berättar lite mera om nedan. Därutöver Cragganmore från Speyside och 
från Islay kommer Bowmore och Laphroaig, den första buteljerad som Cooper’s Choice.

Cooper’s Choice kommer från en oberoende buteljerare, the Vintage Malt Whisky Co. 
Benämningen kan förekomma på många olika single malts från Skottlands alla regioner. I kväll 
får vi som nämnts stifta bekantskap med en Cooper’s Choice från Bowmore på Islay. 
På Systembolaget finns för tillfället 8 st. Inte mindre än fyra av dem kommer från Caol Ila. 
Åldern på Cooper’s Choice kan variera mycket, alkoholhalten är vanligen 46,0 %.

 
1. Bowmore Coopers Choice 9 Years (nr 85034) Pris 641 kr. Islay. Årgång 2000. 

46,0%. Bowmore är en välkänd och prisvärd whisky, som också buteljeras enbart för 
taxfreeförsäljning, t.ex. Enigma och Surf, välkända för varje Puttgarden-handlare. Åldern på  
dessa är inte känd, men anses vara 8 år. 

2. Cragganmore Distillers Edition (nr 85674) Pris 529 kr. Highlands, Speyside. 
Årgång 1998, 40,0 %.  Cragganmore ägs numera av Diageo, som också äger Talisker 
(Isle of Skye), Oban (West Highlands), Dalwhinnie (Highlands), Glenkinchie (Lowland), 
Lagavulin (Islay), Clynelish (Highlands) och Caol Ila (Islay). De första sex i uppräkningen 
brukar föras ihop till Six classics. Cragganmore anses av vissa smak- och doftmässigt höra 
samman med Macallan och Aberlour. 

3. Glendronach Oloroso Sherry Butt 17y (nr 85676) Pris 1129 kr. Highlands. Årgång 
1994. 60,1 %. Glendronach fick licens att destillera 1826 tack vare den driftiga James 
Allardice men illegal destillering pågick långt innan dess. Glendronach betyder ”dalen med 
björnbärsbuskarna”. Efter en del svårigheter utvecklades destilleriet i slutet av 1860-talet 
och blev det största i highlands. 1920 köpte Charles Grant (son till Glenfiddichs grundare, 
William Grant) Glendronach. Efter en del ägarbyten därefter blev BenRiach ägare till 
destilleriet 2008 och började genast investera. Nu ger man ut flera utgåvor och vinner 
ständigt priser på whiskytillställningar världen över. Standardutgåvorna som 
"återlanserades" april 2009 är en 12-årig, 15-årig och en 18-åring. Flertalet uppskattade 
årgångswhiskies har även lanserats senaste året. Destilleriet berömmer sig av att ge ut 

flera olika ”sherried malts” 
av rätt aktningsvärd ålder, 
12, 15, 18, 21, 31 och 33 
år. Dessutom produceras 
flera wood finishes, 14, 15 
och 20 år gamla. Därutöver 
väljer master distiller Billy 
Walker ut individuella casks. 
Den vi provar i kväll är av 
årgång 1994, buteljerades i 
juli 2011 och betecknas 
Cask 97.

4. Laphroaig Quarter Cask (nr 10497) Pris 455 kr. Islay. 48.0 %. Whiskyguiden skriver: 
”Laphroaig har hakat på trenden med ung whisky. Femårig whisky flyttas över från vanliga 
bourbonfat för avslutning på mindre fat, sk Quarter Casks. Totalt cirka sex år på denna 
utgåva. Den är buteljerad i annorlunda 48%. En påtagligt anstrykning av vanilj från 
bourbonfaten ackompanjeras av ungdomlig kraftfull rök. Doft: Rök, torv, citrus och vanilj. 
Smak: Mjuk balanserad rök som accelererar. Fyllig, kryddig, oljig.  Finish: Lång avslutning 
med avklingande rök och torv. Svagt söt.”
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