Välkommen till NWS höstmöte 2016
Folkets hus, Nynäshamn, fredagen den 21 oktober kl 19
Clydesdale – historien om en whiskyimportör
Till årets höstmöte fick vi besök av Thomas Sundblom från Clydesdale.
Många av oss känner Thomas från hans tidigare, mycket uppskattade,
besök hos oss. Clydesdale har nu firat 10 års som whiskyimportör och
Thomas har valt ut 5 olika whiskysorter till vår provning.
85365 Legendary BG3, RAW, 26y, 48,4% 1598 kr
86312 Inchgower Sherry Cask, OMC, 1995, 19y, 50%, 1296 kr
85989 Caperdonich, BBR, 1995, 20y, 46%, 1746 kr
85255 English Selected by Clydesdale, ENG , 2007 , 57.1%, 939 kr
84915 Omar Sherry Cask, OMA, 46%, 898 kr
Efter några återbud blev vi 53 st som fick njuta av 5 goda whisky i
höstrusket.
Whisky nr 1 var en blended malt från Blackadder, lagrad på hogsheadfat.
99% från Burnside och 1 % från Glenfiddich.
Namnet Blackadder är taget från TV serien med samma namn.
Destilleriet la också beslag på namnet Blackadder.com och det blev inte
BBC så glada åt men BBC hade inte skyddat namnet.
Ett pikant inslag var att det finns små, små rester av kol i flaskorna så
man kan tro att det är fel på tappningen men så ska det vara. Enligt
Thomas tillför dessa små flagor extra smak.
Whisky nr 2 var från buteljeraren Hunter Laing med en whisky från sin
serie Old Malt Cask lagrad på sherryfat.

Whisky nr 3 var från destilleriet Carpedonien som lades ner för drygt 10år sedan. Det destilleriet hette förr Glen Grant 2.
Buteljeraren Berry Bros har tappat denna whisky. Berry Bros har en
whiskybutik i en av de äldsta husen i London på St. James Street och är
väl värd ett besök.
Whisky nr 4 är var från St. George destillery. English whisky company.
Lagrad 7 år på Sassicaia vinfat.(Toscana extra allt).
Whisky nr 5 var från Nantou destillery i Taiwan. Egentligen ett vineri.
Lagrad på sherry och bourbonfat.
Whisky nr 1 – 3 var något rökig medans whisky 4 och 5 var utan rök.
Inga färgtillsatser i dagen provningswhisky.
Efter omröstning så blev kvällens favorit whisky nr 3 från BBR tätt följd av
Blackadders Legendary.
Kvällens entre’ whisky som var en Inchgover, whisky nr 2 vanns av
Maggan Magnusson.

Efter provningen serverades det helstekt kotlettrad med rostade
rotfrukter, sallad samt hembakt kaka till kaffet. Gott.
Till kaffet skickades det 3 lottringar runt borden.
Här kommer lite bilder från kvällen:

