
Whiskyprovningen ”Kvällens Bästa 12:a” den 12 maj 2022 
Kvällens Whisky 
 

Fettercairn 12 Years 
499 kr (Nr: 86583) 40% 

 

FÄRG: Gyllengul färg. 

 

DOFT: Nyanserad, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av halm, ljunghonung, 

gula päron, vaniljfudge, nougat och apelsin. 

 

SMAK: Nyanserad, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av halm, ljunghonung, 

gula päron, vaniljfudge, ceder, marsipan och apelsin. 

 
OM PRODUCENTEN 

Det anrika destilleriet Fettercairn hyllar sitt ursprung genom att låta varje flaska prydas 

av Skottlands nationaldjur – enhörningen. Sedan Sir Alexander Ramsay etablerade 

destilleriet år 1824 har deras signum varit att fånga det renaste uttrycket av whiskyns 

karaktär. 

Sir Alexander Ramsays var en av de markägare i Highland som kämpade för att få skotsk 

whiskydestillation licensierad och han var en av de första som ansökte om licens. Sedan 

dess har Fettercairns whiskymakare ständigt arbetat med att värna sin tradition och 

utveckla sin teknik för högsta renhet, äkthet och kvalitet. De kan ta åt sig äran för att ha 

gjort flera avgörande upptäckter i jakten på att tillverka så ren whisky som möjligt. De 

ligger exempelvis bakom grunden till den kylteknik som gör att enbart de lättaste ångorna 

kan stiga upp, vilket fortfarande är unikt i skotsk whiskytillverkning.  

Destilleriet är beläget i hjärtat av skotska Highlands, ett landskap som i det närmaste är 

som gjort för whiskytillverkning. Fettercairn ligger i byn med samma namn, precis vid 

bergsfoten av mäktiga och mytomspunna Cairngorms. Destilleriet kan därför använda det 

kristallklara bergsvattnet både som ingrediens och för att kyla kopparpannorna under 

destillering.   
 

Bunnahabhain 12 Years Un-chillfiltered 
559 kr (Nr: 10059) 46,3% 

 

FÄRG: Gulbrun färg. 

 

DOFT: Nyanserad, maltig doft med fatkaraktär, inslag av aprikos, honung, 

apelsinmarmelad, vaniljfudge och jod. Ton av rök. 

 

SMAK: Balanserad, maltig smak med fatkaraktär, inslag av aprikos, honung, 

hasselnötter, apelsinmarmelad, vanilj och jod. Ton av rök. 

 
OM PRODUCENTEN 

Bunnahabhain grundades 1881, och ligger vid ön Islays nordöstra kust. Under ett par år på 

1930- och 1980talen låg produktionen nere. Namnet är gaeliska, och betyder flodmynning. 

 
  



Whiskyprovningen ”Kvällens Bästa 12:a” den 12 maj 2022 
Kvällens Whisky 
 

Aberlour 12 Years 
419 kr (Nr: 529) 40% 

 

FÄRG: Gulbrun färg. 

 

DOFT: Nyanserad doft med fatkaraktär, inslag av gula päron, valnötter, torkade 

aprikoser ljunghonung och vanilj. 

 

SMAK: Nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av gula päron, nougat, torkad 

frukt, ljunghonung, vanilj och apelsin. 

 
URSPRUNG: Speyside i nordöstra Skottland ligger mellan Inverness i väster och Aberdeen 

i öster och avgränsas av bergskedjan Grampians i söder och av Nordsjön i norr. Speyside 

står för närmare 70 procent av världens totala produktion av maltwhisky. Merparten av 

destillerierna ligger längs floden Spey och dess bifloder. 

 

OM PRODUCENTEN 

Ursprungsdestilleriet grundlades 1825-1826 av James Gordon och Peter Wier. Destilleriet 

förstördes i en brand 1879 och byggdes upp igen av James Fleming samma år. Destilleriet 

Aberlour är beläget vid floden Lour Burn nära vattenkällan St Drostans Well, varifrån man 

hämtar sitt vatten. Destilleriet har haft en hel del olika ägare genom åren. 1974 köptes det 

av Pernod-Ricard. På gaeliska betyder aberlour "babblande flodmynning". 
 

The Macallan Sherry Oak Cask 12 Years 
599 kr (Nr: 478) 40% 

 

FÄRG: Gulbrun färg. 

 

DOFT: Nyanserad, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av apelsinskal, 

valnötter, mörk choklad, farinsocker och honung. 

 

SMAK: Balanserad, maltig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av apelsinskal, 

valnötter, mörk choklad, farinsocker, vanilj och honung. 

 
URSPRUNG: Speyside i nordöstra Skottland ligger mellan Inverness i väster och Aberdeen 

i öster och avgränsas av bergskedjan Grampians i söder och av Nordsjön i norr. Speyside 

står för närmare 70 procent av världens totala produktion av maltwhisky. Merparten av 

destillerierna ligger längs floden Spey och dess bifloder. 

 

OM PRODUCENTEN 

Macallans ligger i Craigellachie, Moray. Destilleriets historia startar 1824 då Alexander 

Reid får licens att tillverka whiskey under namnet Elchies Distillery. 1892 säljer Reid 

företaget till Roderick Kemp som bygger ut destilleriet och ändrar namnet till Macallan-

Glenlivet. Det dröjer fram till 1980-talet innan man började buteljera single malt under 

namnet Macallan. Genom åren har ägarskap skiftat och idag ägs varumärket av Edrington 

Group. 

 
  



Whiskyprovningen ”Kvällens Bästa 12:a” den 12 maj 2022 
Kvällens Whisky 
 

Caol Ila 12 Years 
499 kr (Nr: 377) 43% 

 

FÄRG: Ljus, gul färg. 

 

DOFT: Nyanserad, tydligt rökig doft med fatkaraktär, inslag av päron, honung, 

örter, apelsin och halm. 

 

SMAK: Nyanserad, tydligt rökig smak med fatkaraktär, inslag av päron, honung, 

örter, apelsin och halm. 

 

 
URSPRUNG: Ön Islay ligger utanför Skottlands västkust och brukar räknas som ett eget 

distrikt. Till ytan är ön Islay 606 kvadratkilometer stor. Här produceras den mest smakrika 

och rökiga whiskyn. 

 

OM PRODUCENTEN: 

Hector Henderson beslöt 1846 att börja bygga ett litet destilleri på ön Islay's östkust, 

nära Port Askaig. Han döpte det till Caol ila, som är gaeliska och betyder Sound of Islay och 

syftade på det sund där destilleriet var beläget. Företaget köptes av blenderfirman Bulloch 

Lade 1857, som bland annat lät bygga en hamnkaj. 1927 tog Distillers Company Ltd över och 

1972 byggdes ett nytt större destilleri med sex pannor. Tidigare var det bara två. 2011 

renoverades och byggdes destilleriet ut med större kapacitet. Sedan 1997 tillhör det 

Diageo. 

 

Kvällens Öl: 

Bernard Bohemian Lager 
23,90kr 4,9% (Nr: 89301) 

 

FÄRG: Mörk, gul färg. 

 

DOFT: Maltig doft med inslag av knäckebröd, örter, aprikos och apelsin. 

 

SMAK: Maltig smak med tydlig beska, inslag av knäckebröd, örter, aprikos och 

apelsin. 

 
OM PRODUCENTEN 

Rodinný Pivovar Bernard är ett småskaligt familjebryggeri som ligger i Humpolec i regionen 

Böhmen i centrala Tjeckien. Bryggeriet bevarar gamla hantverksmetoder och brygger 

traditionell lager. 

 


