NWS Julkul
Hantverkargården fredagen den 11 december 2015 kl. 19.00
Det kom 51 st, fullt hus till den traditionella säsongsavslutningen - Julkul.
Denna gången gjorde vi en vertikalprovning från Edradour med 4 sorter.

Bengt Karlsson startade med att berätta lite om Edradours historia, bl.a fick vi veta att
destilleriet har varit djupt involverat under 30-talet med Frank Costello ”Gudfaderns”
skumma affärer.

Janne Tapper presenterade de 4 sorterna och först ut var:
Edradour 10 år
Styrka 40%, systembolagets nr. 86247-01. Pris 473:Rik doft med tydlig knäckig maltighet och stort inslag
av sherryfat och örter. Stor maltig balanserad smak med
rika sherrytoner. Bra eftersmak med lätt inslag av vanilj och örter.

Caledonia 12 år
Styrka 46%, systembolagets nr. 86868-01. Pris 644:Fattyp Oloroso Sherry Cask
Mjuk doft med toner av katrinplommon, äpplen och karamell. Kryddigt fruktig och medelfyllig
smak med toner av katrinplommon, russin, äpplen och inslag av kryddighet.
En limiterad specialutgåva av Edradour 12 Years. Musikern och låtskrivaren Dougie Maclean
dubbade denna Single Oloroso Cask till återvändarvwhisky och döpte whiskyn efter sin
berömda sång Caledonia.

Saturnes Cask Finish

Styrka 52,7%, systembolagets nr. 84936. Pris 2.204:-

Fattyp Plain hogshead & Sauternes Hohshead, tappades på 303 flaskor 2012.
Tasting Note by The Chaps at Master of Malt
Nose: Sweet forest floor notes, citrus, stone fruits.
Palate: Juicy and round with apple blossom and soft oak.
Finish: Medium, drying with hints of anise.
Overall: A graceful Edradour aged in a quality wine cask.

Ballechin
Styrka 46%, systembolagets nr. 86320-01. Pris 571:Fattyp nya ekfat samt använda bourbonfat och sherry olorosofat.
Whiskyn har fått sitt namn från det stängda destilleriet Ballechin som ligger nära Edradour.
Utgivningar under namnet Ballechin från Edradour var förut en del av the discovery serien,
många av dem lagrade i olika typer av fat som Sherry, bourbon och ett urval av vinfat. Den
här 10 åringen är emellertid en kombination av Oloroso- sherry och bourbonfat.
Doft och smak för en kritiker som antagligen inte tycker om rökig whisky:
Nose: Straight away it smells like a first aid kit, swirl it around and take a couple of deep
sniffs, bleached floor, germoline antiseptic ointment and swimming baths foot dip. Terrible.
Taste: Smell like TCP and tastes like it. Sickly sweet and dry and very medicinal. If it has one
redeeming feature, it is quite smooth to drink, which sounds a bit weird considering what it
tastes like.
Finish: Very dry and bitter on the tongue, like an old battery. Old stale ash tray on the death.
Comments: I bought this at the distillery, should have asked for a taste of it first.
Edradours egen doft och smakredogörelse:

Color: Pale gold
Nose: Peat smoke, sweet, vanilla, toffee, ripe fruit
Taste: Spicy, fruity, caramel, cinnamon, peat smoke
Finish: Long, sweet, peat smoke

Efter provningen serverades det julmat från Mickes kök. Gott som vanligt.
På det blev det kaffe och lotteri. 4 lottringar med 4 vinster på varje ring.
Vill ni se alla vinnarna i Jullotteriet så klicka här

