Whiskyprovning med Martin Markvardsen,
Brand Ambassador Highland Park,
på Hantverkargården, Skolgatan 54
Tisdagen 26 september 2017 kl 19.00

Den färgstarke whiskyprofilen Martin Markvardsen från Highland Park på Orkney håller två
provningar i SWFs regi under september och vi i NWS fick med kort varsel en av dessa
vilket vi är mycket glada för.
Under Martins ledning provade vi följande fem sorter:
Highland
Highland
Highland
Highland
Highland

Park
Park
Park
Park
Park

12yo, 40%, kostar 399 kr, best nr 531
Dark Origins, 46,8%, kostar 549 kr, best nr 85129
18yo, 43%, kostar 799 kr, best nr 437
Fire,Edition 15 yo, 45,2%, kostar 1999 kr, best nr 40048
25 yo, 45,7%, kostar 3995 kr, best nr 70135

Innan provningen vill Martin ändra provningsordningen och ville att vi skulle växla glas 4
med glas 5 så bilden nedan är då inte helt rätt.

Det var 36 st som hade kommit trots att det var en tisdag kväll.
Martin berättade sedan om våra 5 sorter och att Highland Park fortfarande ägs av Skottar
när de flesta andra destillerier ägs av bl. a Fransmän och Japaner.
1826 fick Highland Park sin första licens.
HP mältar 25% själv men kommer att bygga ut så att de kan mälta ca. 40%. De köper in
korn från övriga världen ända från New Zeeland.
Orkney torv innehåller ljung med inte rester av trä som tex Islay torv gör så där blir det en
smakskillnad.
HP Fire lagras på portvinsfat. När de skapade Fire så upptäckte de att efter 10 år på fat så
var färgen detsamma som på bröstcancer symbolen, skär alltså och whiskyn smakade
”shit”. De försökte skänka whiskyn till Bröstcancerfonden med de ville inte ha de smörjan.
HP lät då whiskyn vila 5 år till så portvinssmaken skulle bli mindre.
HP andel till Angels Share är ca. 0,5% och att det är så lite beror på att vintrarna håller en
temp på ca +2 och somrarna ca +15 grader på Orkney.
Highland Parks 25-åring är den enda whiskyn som fått 100 poäng vid test och det blev
också den som tog hem omröstningen om kvällens bästa whisky.
Det var en underhållande föreläsning som Martin höll trots att projektorn strejkade.
Efter provningen blev det Kycklingfile med sallad och mangosås från Micke och på det
lotteri, 2 ringar till kaffet.
Här kommer lite bilder från kvällen:

