Whiskyprovning med Alastair Milligan, Gordon & MacPhail, på
Hantverkargården, Skolgatan 54 Onsdagen 25 maj 2016 kl 19.00

Den 25 maj var vi 29 st som fick höra Alastair Milligan från den oberoende
buteljeraren Gordon & Mac Phail. Gordon & Mac Phail är den ledande oberoende
buteljeraren av single malt whisky i Skottland och de har fortfarande sitt kontor i
samma lokaler i Elgin som vid företagets grundande för 121 år sedan.
Alastair Milligan är en av medlemmarna i Gordon & MacPhails
exportförsäljningsteam och han har under många år arbetat sig upp i företaget där
han började i deras whiskybutik i Elgin, den s k Aladins grotta. Alastair har varit
med att välja de fat som vi skall prova buteljeringar ur och också varit
whiskydomare vid ett flertal provningar i samband med mässor.
Vi provade 4 olika sorter som valts ut av Alastair för den här turnén.

Första sorten vi provade var från Inchgower. 15 år gammal lagrad på refill
sherrybutt Olorosofat, 46% stark. Kostar 1.826:-, best, nr 84018
Flaska 2 var Tormore på 58%. Lagrad på first fill bourbon barrel. Destillerad 1999.
Kostar 1.490:-, best nr 84761
Flaska 3 var från Macallan. Lagrad på first fill och refill sherry butt, 43% och 9 år
gammal. Kostar 827:-, best nr 84620
Sist ut var från Bladnoch. 21 år gammal, 46%. Lagrad på refill sherry hogshead.
Kostar 2.181:-och har best nr 85855.
Gordon & Mac Phail använder egna fat och skickar dem till destillerierna för att
fyllas och lagras och när de tycker att kvaliten är bra tar de hem dem och
eventuellt överlagrar dem 1 år eller mera.
Efter omröstning vann Tormore med 10 röster med Bladnoch som god tvåa med
8 röster.

Alastair Milligan

Efter provningen serveras en bit mat från Micke Salminen och ikväll fick vi fläskfile
med rostad potatis och pepparsås, sallad och Mickes goda bröd. Till kaffet såldes 2
ringar lotter.
Här kommer lite bilder från kvällen.

