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Whisky Bonus Caol Ila 18 Years (nr 543), 43 %, Pris 489:Färg Ljust gyllengul färg.
Doft Stor, maltig, tydligt rökig doft med inslag av fat, tjära, vitpeppar och jod.
Smak Smakrik, fruktig, mycket rökig whisky med tydlig fatkaraktär, inslag av torv, vanilj, vitpeppar
och tjära.

Skottlands flagga
Scotland the Brave
Hark where the night is falling
hark hear the pipes a calling
Loudly and proudly calling down thru the glen
There where the hills are sleeping
Now feel the blood a leaping
High as the spirits of the old highland men
Towering in gallant fame
Scotland my mountain hame
High may your proud standards gloriously wave
Land of my high endeavor
Land of the shining river
Land of my heart forever, Scotland the Brave
High in the misty mountains
Out by the purple highlands
Brave are the hearts that beat beneath Scottish
skies
Wild are the winds to meet you
Staunch are the friends that greet you
Kind as the love that shines from fair maidens eyes

Dan och Bo efter ett vidunderligt besök på
Caol Ila 2004. Som det står i visan:
“Standing on the island of distilleries,
You can almost see the coast of heaven”

Vilken whisky är rökigast?
Hittills har det varit Longrow 10,
från Springbank Distilleries i
Campbeltown och Ardbeg 10
som båda håller 50 ppm, medan
Lagavulin 16 har 40 och
Laphroaig 10 35. Detta kommer
dock snart att slås av
Bruichladdich Octomore, som
kommer att hålla 80 ppm!
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Whisky A (första fr.v.) Glen Moray 16 Years (Speyside) (nr 10431), 40 %, Pris 379:Färg: Bärnstensfärgad.
Doft: Fruktig doft med liten rökig ton, inslag av fat, apelsin, gräs, choklad och nötter.
Smak: Balanserad, fruktig whisky med liten rökig ton, inslag av fat, apelsin, lakrits, nötter och
choklad.
Vad är Bowmore Surf?
Det är en No Age Malt, ca 8 år
gammal. Bowmore har avtal
med taxfree-handeln så den går
bara att få tag på där. Lite
aggressivare och rökigare än
sina äldre syskon, men en
mycket uppskattad och prisvärd
whisky som vunnit många priser.
Vilka är de 6 klassiska whiskysorterna och varför just dessa?
De ska representera olika
regioner:
Lagavulin 16 från Islay
Cragganmore 12, Speyside
Talisker 10, Islands
Glenkinchie 10, Lowlands
Oban 14, West Highlands
Dalwhinnie 15, Higlands
Destillerierna ägs av Diageo som
kom på ett smart sätt att öka
försäljningen genom att kalla
dem ”Six Classic Malts”.

Whisky B (andra fr.v.) Glenfiddich Solera Reserve (Speyside)
15 Years (nr 70558), 40 %, Pris: 469:Färg: Ljus bärnstensfärgad
Doft: Riklig och fruktig, med toner av honung och vanilj.
Smak: Len med ett otroligt djup. Fruktig, milt kryddig med en viss fatkaraktär. Lång eftersmak.

Vad är en Vatted Malt Whisky?
En vatted malt är en blandning
av single maltwhisky från olika
destillerier. En vatted malt kan
innehålla allt från två till hundra
olika sorters single malt.
Oftast hålls recepten på
blandningarna hemliga. Kallas
även för Pure Malt eller ibland
bara för Malt eller Skotsk Malt.
På Systemet finns massor, t.ex.
Ballantines, Black Ribbon,
Famous Grouse, Johnny
Walker…

Sisse Whisky Society · Provning 1.3.07. Sid 3(4)

Whisky C (tredje fr. v.) Arran Single Malt (Islands) 10 Years
(nr 72039), 46 %, Pris 399:Färg: Intensivt guldfärgad.
Doft: En stor doft med tydliga inslag av frukt, kola, vanilj och nötter.
Smak: Medelfyllig till fyllig smak med lätt krämig känsla.
Finish: Lång eftersmak med en svag rök.
Karaktär: Lätt rökig, söt med toner av torkad frukt.

Vad är en Blended Whisky?
En blended whisky är en
blandning av grainwhisky och
maltwhisky. Blandningen kan
innehålla whisky från 40-50
olika malt och grain destillerier.
Fördelningen kan vara ca 60 %
grain och 40 % malt, men oftast
är procenten maltwhisky
betydligt lägre. Precis som i
fallet med vatted malt hålls
recepten mycket hemliga.
Producenterna klassar whiskyn i
olika kategorier beroende på
kvalitet, Standard Blend, Semi
Premium Blend, Premium Blend,
De Luxe Blend. Man bör dock
tänka på att det finns inga regler
för vad som är vad utan det är
upp till varje producent att kalla
sin whisky vad man vill.
Blended whisky har idag ca 95
% av whiskymarknaden i
världen. På Systemet finns t.ex.
Ballantines Finest, Bell’s, Chivas
Regal, Cutty Sark, Dimple,
Doctor’s Special…

Vad är en Grain Whisky?
En grainwhisky är en enklare typ
av lagrad industriproducerad
sprit som tillverkas av vete, majs,
omältat och mältat korn.
Destilleringen sker i stora
industripannor som kallas
kolonpannor eller Coffey Stills
eller Patent Stills. För att få kallas
grainwhisky gäller samma
lagringsregler som för all annan
skotsk whisky, minst 3 år.
Den största delen grainwhiskyn
går till blandningsindustrin men
en del buteljeras som single
grain. Denna whisky lagras ofta
längre. Detta gäller även den
grainwhisky som går till
exlusivare blandningar. På
Systemet finns t.ex. Black Barrel
Single Grain (nr 496), 285:-
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Whisky D (fjärde fr.v.) Caol Ila (Islay) 13 Years 1992 (nr 70451), Cask Strength 60 %, Pris 858:Utseende: Ljust gyllengul.
Doft: Tång, kryddig, pepprig, tydlig rök
Smak: Rök, malt, tjära. Undertoner av frukt
Finish: Fyllig och lång med tydlig rök.
Destilleri Caol Ila, se ovan!

Ovan föremålen för denna
provning.
Tre sorter kommer från västra
Skottland, distrikten Islay resp
Islands, två sorter kommer
från Speyside.

