Glenfarclas-provning måndagen 18 februari
Robert Ransom, Director of sales and Marketing på Glenfarclas var i Sverige och besökte
importören Philipson & Söderberg och han ville hålla en enda provning och valde
Nynäshamn.
Robert Ransom

Petter Berglund

38 st var sugna att prova 4 sorters Glenfarclas trots att det var måndagskväll.
Robert kom i sällskap med Petter Berglund som är Business Manager för bl.a Glenfarclas
på Philipson&Söderberg.
Vi provade:
Glenfarclas 15 år, 46%, nr 452
549:Glenfarclas 30 år, 43%, nr 80589
2.295:- best. sort.
Glenfarclas 175th Anniversary, 53,2%, nr 10900 1.995:- tillfälligt parti
Glenfraclas 105 Cask Strength, 60%, nr 80221
649:- best. Sort.

Robert berättade om varje whisky och däremellan lite grann om destilleriet Glenfarclas.
Destilleriet började betala skatt 1836 och det räknas som den officella starten av
Glenfarclas men det destillerades på platsen redan år 1730.
1/6 1865 köpte John Grant destilleriet för 511 pund och 19 shilling och fortfarande är det
samma familj som är ägare. Just nu är det John L.S. Grant som är ägare och hans son
George är Brand Ambassador, totalt 6 generationer.
Destilleriet köper mältat korn precis som dom flesta destillerierna gör.
Pannorna på Glenfarclas är extremt höga, 8m och värms med rör med het ånga.
Lite kommentarer om varje whisky av Robert:
– Glenfarclas 15 år vann pris för bästa sherrylagrade whiskyn för ett par år sedan.
– 30-åringen är som en ”Christmas cake in a glass”. Ska avnjutas för sig själv
i en skön fåtölj.
– 175 Anniversary är 21 år gammal och 175 står för att det är 175 år sedan
destilleriet officiellt startades.
– 105 Cask strength är 10 år gammal och är en blandning av 2 casks.
105 står för 105 Brittish Proof.
Inga av Glenfarclas whisky innehåller färgtillsatser
Efter omröstning tyckte mötet att Glenfarclas 30 åring var den bästa av dom
fyra som vi provade.
Glenfarclas har en whiskyserie som dom är ensamma om i Skottland som kallas
The Family Cask. Det är en whiskyserie där varje år från 1952 till 1996 har fått en egen
buteljering och detta har varit möjligt tack vare att det är samma familj har varit ägare.
Rogert Ransom har bl.a. varit med och tagit fram denna serie.
Hela kollektionen finns bara på 6 ställen i världen och ett av dom är Ystad Saltsjöbad.
Där fattas tyvärr flaskan från 1952.
Efter provningen serverades kyckling med ris/ugnstekt potatis och lite goda såser och
sallad levererad av Glade Kocken som vanligt.
Kaffe m. chokladbit och goda whiskys från baren och sedan det traditionella lotteriet icke
att förglömma.
Här kommer lite bilder från kvällen

Hasse Rönngren i sitt nya ”kit”

Sven Norlander, nybliven medlem tog
hem en av vinsterna, en whisky från Arran.

Nästa vinstwhisky hamnade hos
Kenneth Wahlström.

Sista whiskyn gick till ”han som aaaaldrig vinner” Staffan Boström

