Whiskyprovning med Andrew Crook, Coopers Choice,
på Hantverkargården, tisdagen 26 april 2016 kl 19.00
Andrew Crook från den oberoende buteljeringsfirman Coopers Choice, startad av hans far
Brian Crook 1970, gör en liten turné med bara tre provningar i Sverige i SWFs regi.
Andrew har tidigare bl a varit exportchef på Bowmore under många år och är nu Manager
Director på Vintage Malt Whisky. Coopers Choice fokuserade till att börja med på att
buteljera rökig whisky men företaget har vuxit och idag ingår också utmärkt bourbon- och
sherryfatslagrad whisky i deras sortiment.
27 st hade mött upp denna tisdagskväll för att prova 5 sorter.
Vi provade 5 olika sorter som valts ut av Symposion för den här turnén och som nu finns i
Systembolagets beställningssortiment.

Vi startade provningen med flaska nr 3. Glen Keith 1993, 19 yo 46% - från Speyside.
Endast 340 flaskor buteljerade. Lagrad på bourbonfat. Destilleriet stängde 1999 och
startade upp igen 2011.
Art. Nr 85598, kostar 1109:Nästa sort blev flaska 3 från Ben Nevis 19 år från Highlands. Lagrad 18 år på bourbon
cask och slutlagrad 1 år på port wine cask. Även den på 46%. Ben Nevis ägare Nikka
tar mycket av sin whisky härifrån till sina blended.
Art. Nr 85692. Kostar 1638:Provning 3 blev flaska 1, GlenRothes 19 år varav sista året på sherrycask, 53,3 %.
396 flaskor tappades.
Art. Nr 86607. Kostar 1699:Provning 4 blev flaska 4, Port Charlotte. En whisky från Bruichladdich, 8 år och 46% .
40 ppm rökighet och lagrad på bourbonfat.
Art. Nr 85174. Kostar 1264:Den sista flaskan att prova var flaska 5 från Admor. Även den rökig, 25 ppm. Ingen
årgång men ska visst vara ca. 6 år gammal. Även denna på 46% och lagrad på
bourbonfat.
Art. nr 86284. Kostar 833:Som ni ser på bilden är flaska nr 3 olik de andra och det är för att år 2009 ändrades
flaska och design.

Andrew Crook

Kvällens favorit blev flaska 2 Ben Nevis tätt följd av flaska 1 Glenrothes.
Efter provningen serverades kycklingfile med mangosås och sallad från Micke. Gott
som alltid det han levererar. Kaffe och 2 lottringar blev det också.
Här kommer lite bilder från kvällen:

Vinnare 1

Vinnare 2

