
The Black Grouse, blended whisky (nr 10447), 40 %, Pris 299:-
Färg Mörk bärnsten. 
Doft Stor, nyanserad, rökig doft med inslag av malt, jod och ljunghonung. 
Smak Balanserad, smakrik, rökig whisky, inslag av malt, halm och tjärpastiller. 
Om denna blended whisky vet vi inte så mycket mer än att
den är en blandning av single malt och grain whisky.
Märket Famous Grouse är den mesta sålda blended whiskyn i Sverige.

Balvenie Double Wood, 12y, (Speyside) (nr 10477), 40 %, Pris 399:-
Färg Bärnstensfärgad. 
Doft Nyanserad doft med fatkaraktär, inslag av vanilj, päron, torkad frukt och honung. 
Smak Harmonisk, balanserad whisky med fatkaraktär, inslag av vanilj, päron, kola och honung.
”En mycket bra speyside. Doublewood i detta fall betyder att den lagrats först i vanliga ekfat från USA, 
sedan en period på sherryfat. Destilleriet ligger på samma område som Glenfiddich och de har samma 
ägare.” (Whiskyguiden) 

Destilleriet ligger invid floden Fiddich i Dufftown en kort bit från Glenfiddich distillery. Balvenie 
grundades av William Grant 1892 fem år efter han startat Glenfiddich. Den var den stadigt ökande 
efterfrågan från blendedindustrin som fick William att snabbt starta upp Balvenie. Under 15 månader 
satte man ihop destilleriet från grunden. William och hans son köpte begagnade pannor från Lagavu-
lin och Glen Albyn för totalt £150 som de raskt fick i produktion. De byggde om befintliga byggnader 
på området, New Balvenie Castle och man kan alltjämt skönja slottet i väggarna. Mycket försvann 
dock i samband med en större renovering 1929. Endast ett fåtal flaskor gick vidare som Single Malt till 
försäljning och de var mycket populära.  
 
Under många år förde Balvenie en tyst tillvaro med framför allt produktion till blendedindustrin. Pro-
duktionen ökade dock stadigt och mellan åren 1957 till 1971 ökade antalet pannor från två till sju. I 
början på 70-talet började Balvenie marknadsföra sig mer som Single Malt och resultatet lät inte vänta 
på sig. En lite annorlunda erbjudande fick medlemmar i slutet på 2004 då destilleriet lanserade prov-
flaskor på 10 cl som man som medlem kan köpa. David Stewart Maltmaster väljer ut intressanta fat 
och 100 prover säljs varefter 100 nya tappas upp och säljs.  
 
Nu ger man ut flertalet officiella buteljeringar som samtliga fått mycket bra kritik. 
Balvenie tar sitt vatten, mjukt och rent från lokala vattenkällor i Conval Hills. De mältar fortfarande sitt 
eget korn som också kommer från närliggande fält. Kornet blötläggs i två dagar innan det läggs ut på 
golvet fem till sju dagar. Kornet vänds tre gånger dagligen av fyra män som jobbar i skift. Kornet flyttas 
sedan över till kölnan där de torkar det med värme från kol och torv. Dock har efterfrågan på Balvenie 
gjort att man nu också måste köpa in färdigmältat korn från centrala mälterier.  
 
Mäskkaret är tämligen modernt och tar 10 ton. De 10 jäskaren är i trä (Douglasfuru). Balvenie har 
totalt nio kopparpannor, fyra mäskpannor och fem spritpannor. Pannorna rymmer mellan 7.000 och 
13.000 liter och är uppvärmda med ångrör internt. Destilleringen i mäskpannan tar sex timmar och 11 



timmar i spritpannan. Balvenie har faktiskt en panna med extra tjock botten som har hållit i 35 år att 
jämföras med genomsnittliga 15 år. Råspriten blandas ner till 63.5% och lagras vanligen på använda 
bourbonfat och sherryfat men även avslutningar på islayfat och portvinsfat finns. Faten vilar sedan, 
tre till fyra staplade på höjden, i solida lagerhus med kraftiga stenväggar på området. Största delen av 
buteljeringen sker hos Glenfiddich i deras buteljeringsanläggning.

Yamazaki, 12y, japansk single malt whisky, (nr 420). 40 %, Pris: 499:- 
Färg Lejongul färg. 
Doft Stor, tydligt maltig doft med viss rökighet, inslag av örter, honung, halm och torkad frukt. 
Smak Smakrik, tydligt maltig whisky med viss rökighet, inslag av fat, örter, halm och torkad frukt.
Yamazaki Distillery är Japans första destilleri. Shinjiro Torii grundade företaget Suntory i början på 
1900-talet. Hans stora dröm var att starta att whiskydestilleri likt de som fanns i Skottland. Från bör-
jan försörjde han sig som vinhandlare innan han hade kapital att starta ett destilleri. 1923 byggdes så 
Yamazaki destilleri enligt skotsk modell i utkanten av Kyoto i en dalgång. Likheterna med Skottland 
är slående. Produktionen startade året efteråt och 1929 fanns den första flaskan, Suntory White (blen-
ded), på marknaden.  
 
Whiskyn blev snabbt populär men andra världskriget försvårade för whiskyindustrin i Japan och 
Yamasaki tvingades stänga. Efter kriget kom produktionen igång på allvar och 1958 dubblerade de 
produktionen. Fram till 1972 mältade man sitt eget korn men nu köper man istället in färdigmältat 
korn från Skottland. Yamazaki byggdes ut ytterliggare 1980 och 1989. I mitten på 80-talet lanserades 
den första single malt whiskyn Yamazaki 12 år. Den började exporteras och blev snabbt omtyckt. 
Systembolaget började sälja whiskyn i maj 2001. 2003 fick den guldmedalj i International Spirits 
Challenge vilket var första gången ett whiskypris delades ut till en japansk single malt. Utöver den 12-
åriga finns även en 10-, 18-, och 25-årig i standardsortimentet från destilleriet. Även en populär och 
underskattad blended från destilleriet säljs på systembolaget, Hibiki blend. Destilleriet producerar för 
närvarande sex olika typer av maltwhisky vilket gett upphov till variation och en del exklusiva utgå-
vor, bland annat några mycket fina cask strength. I början på 2004 övergav man pure malt på etiket-
ten till det mer korrekta single malt. 

Yamazaki Distillery är vackert med terrakottafärgat tegel och välskött trädgård. Över 100.000 besö-
kare tas emot årligen och utöver modernt besökscentra finns även ett whiskymuseum där man får ta 
del av Yamazakis whiskyhistoria. 

Yamazki importerar sedan 1972 sitt korn färdigmältat från Skottland. De har två mäskkar i rostfritt stål 
som är olika stora. Vörten som kommer efter mäskningen skall vara fri från grumlighet då det stimule-
rar en längre jäsningsprocess. Jäsningen tar minst 64 timmar, till skillnaden mot det vanliga 48 tim-
mar, och sker i åtta jäskar av trä och nio jäskar i stål. Jäskaren varierar inte bara i material men även i 
form och storlek. De har 12 kopparpannor, sex mäskpannor och sex spritpannor som är av lökmodell. 
Även på pannorna varierar formen något. De olika formerna på mäskkar, jäskar och kopparpannor 
gör det möjligt för Yamazaki att variera slutprodukten på många olika sätt. Spriten lagras på olika fat 
där de amerikanska ekfaten är vanligast. Sju lagerhus finns på området.  

The Singleton Single Malt Scotch Whisky of Dufftown 12y, 40 %. (Speyside).
 (säljes endast i Skottland).
I Dufftown finns sju destillerier, förutom de stora Glenfiddich och Balvenie flera mindre. Dufftown 
Distillery tillverkar whisky främst till Bell’s blended, men en liten del (ca 2 %) buteljeras som single 
malt. Destilleriet har sina anor från 1896. Namnet Singleton associeras ibland också till närbelägna 
Auchroisk Distillery, vars produkter är sällsynta gäster på Systembolaget. F.n. finns enbart Auchroisk, 
Cask Strength Collection 1979 för 1129:- (17 flaskor i landet!)

Färg: Bärnstensfärgad.
Doft: Tydlig fatkaraktär med inslag av ljung och sherry
Smak: Eldig med fyllig underton, eleganta inslag av sherry och torkad frukt.




