Whiskyprovning Glen Garioch
Hantverkargården, Nynäshamn, fredagen den 15 november 2013 kl 19.00
En av våra medlemmar, Andreas Ahlstam, vann förra året Allt om Whiskys och Philipson &
Söderbergs stipendium och fick resa till Skottland och där vara med att välja ut ett fat att
buteljera vid Glen Garioch destilleri i området Highland. De 192 flaskorna släpptes i Sverige
den 1 oktober och vid vår nästa provning den 15 november kommer Andreas att berätta om
sin resa och arbetet med att välja ut ett fat.
46 personer hade denna novemberkväll trotsat både regn och fotboll för att komma och
lyssna på vår medlem Andreas Ahlstam och höra honom berätta om hans spännande
stipendievinst som resulterade i 162 flaskor Glen Garioch special singel cask.
Följande buteljeringar provades:
Glen
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Glen

Garioch
Garioch
Garioch
Garioch

Special single Cask 1997 best. nr. 85506, 895:12 år
best. nr. 86405, 499:1999 sherry cask
Slutsåld,
695:1990 Samaroli 23 år
best. nr. 85354, 1497:-

Provningen skedde under gemytliga former, och det trevliga föredraget fick varma applåder.
Vilken av provningssorterna som var det godaste rådde det delade meningar om, allt efter
tycke och smak!
Här kan du läsa Andreas berättelse och se några bilder från hans resa.

Kvällen avslutades med en god måltid från vår hovleverantör Micke Salminen alias Glade
Kocken. Här är lite bilder från kvällen.

Om destilleriet från Philipsson & Söderbergs hemsida: http://www.philipsonsoderberg.se
Glen Garioch
Glen Garioch tillhör numera eliten bland skotska maltwhiskies. Efter omprofileringen 2009 då
receptet vässades av chefsblender Iain McCallum har whiskyn intagit estraderna. 2010
erövrades titeln ’världens bästa maltwhisky’ i konkurrens med 110 andra destillerier i Single
Malt World Cup. Destilleriet ägs av japanska Suntory.
Fabriken ligger i Old Meldrum, längst upp i den bördiga Garioch-dalen, känt för Skottlands
bästa korn. Detta är Speysides ”närmaste” whiskymakare, knappa halvtimmen från
Aberdeens flygplats. Destilleriet heter Glengarioch efter dalen men whiskyn delar upp sig i
Glen Garioch.
Östra Speyside är sedan gammalt en rik whiskyregion med välrenommerade whiskymakare
som Glendronach och Ardmore. Till skillnad från alla Speyside-malter västerut bränns gärna
lite torv av när malten torkas i ugnen. En lätt rökig touch bildar fond för andra aromer vilket
ger en mer komplex maltwhisky.
Som singelmalt kom Glen Garioch i november 1972. Den moderna eran startade 1970 då
Stanley Morrison snappade upp den sovande fabriken för bara 150 000 pund. Stället var dock
litet och, begränsad vattentillgång omöjliggjorde expansion men problemet fick en oväntad
lösning. En morgon stank det av jäst och en inspektion visade att vattenkällan var förorenad
av spill från en läckande silo. En slagruteman kallades in och en brunn borrades. Den nya
regimen ändrade också receptet en smula, numera används svagt torvrökt malt istället för
rökfri.
Glengarioch är Skottlands äldsta licensierade whiskymakare och är ”still going strong”.
Äldsten Strathisla från 1786 förlorade titeln när man på Glasgow University fann ett
tidningsklipp från 1785 som omnämnde whiskymakande i Meldrum. Hundra år efter starten
görs whiskyn av fd trädgårdsmästare Jimmy Shand som öppnade grisfarm, svinen göddes
med drav från mäskkaret och 1897 vann destilleriet pris för bästa (fetaste) galt. 1921 tar
William Sanderson vid och häller malten i blenden VAT 69 samt de mer udda produkterna AM
och PM som skulle drickas före och efter lunch! 1977 års miljöprojekt gjorde fabriken till
kändis i hela UK. Varmvatten från pannornas kondensorer värmde upp växthus med allt från
pelargonier och aubergine till gurka och tomat.

