NWS Julkul
Hantverkargården fredagen den 8 december 2017 kl. 19.00
Gerty hälsade alla varmt välkomna till den traditionella säsongsavslutningen - Julkul.
Vi blev fullt hus, 50 st
Denna gång gjorde vi en provning på 4 sorters whisky från Macallan. Det är faktiskt första
gången vi har en ren Macallan-provning. Hasse Ottosson ledde oss genom avsmakningen.
Vi provade:
MacAllan
MacAllan
MacAllan
MacAllan

12 år, 40%, best nr 70204, kostar 488 kr
Amber, 40%, best nr 441, kostar 499 kr
Edition nr 3, 48,3%, best nr 40135, kostar 799 kr
Speymalt 18 år, 43%, best nr 47769, kostar 1269 kr

Macallan ligger i nordöstra Skottland (Speyside) och var tidigt ute med licens för att tillverka
whisky lagligt. Destilleriet byggdes 1824 och hette då Elchies distillery hade 6 lökpannor.
1892 bytte destilleriet ägare och namn till GlenLivet Macallan. 1980 nytt ägarbyte och
namnet ändrades till dagens Macallan.
Macallans whisky har alltid lagrats på Sherryfat från ett destilleri i Spanien som heter Jeres
och det gick ju bra förr, men idag så får det inte exporteras vin i fat från Spanien, så därför
tillverkar Macallan fat i Spanien (som många andra whiskydestillerier) och lånar ut dom till
Jeres för att lagra främst Olorosovin i minst tre år på faten, som sedan töms på sherry och
skeppas till Macallan för att fyllas med sprit som ska bli whisky.
Ett undantag från sherrylagringen är ”Fine Oak serien” som introducerades 2004. De tär en
blandning Whisky som är lagrad på både Bourbon och Sherryfat. Den satsningen avslutas nu
och Macallan återgår till att enbart lagra på Sherryfat.
Macallan är mycket uppskattad inom Blendwhiskyindustrin och ungefär hälften av
produktionen går dit, en stor del till Famous Grouse.
1974 inleddes en lansering för att sälja Macallan som maltwhisky och från början var
marknadsföringsbugeten 25 pund. Det har ökat till c:a 1,1 miljoner pund idag.
Macallan har kokbollspannor för mäskdestillering och relativt små lökpannor till
spritdestilleringen. Använder bara 15-20% av middlecut.
För ett antal år sedan började man bygga ett nytt destilleri och har nu 21pannor och tillverkar
nu c:a 9 miljoner liter whisky. Nya lagerhus och ett nytt och omtalat besökscentrum har
också byggts. Hela anläggningen ser verkligen inte ut som destilleri, utan mer som ett antal
kamouflerade artilleripjäser.
Macallan whisky har alltid varit nästan som en norm för maltwhisky.
Den 27 januari 2014 såldes en The Macallan Imperiale på en whisky auktion för 628 000
dollar, ungefär 4,3 miljoner kr. Guinness World Records™ har tilldelat The Macallan
utmärkelsen ”Den dyraste whisky som sålts på auktion”. Det är inte troligt att någon har
smakat på den.
Det vi har i glasen idag kostar inte riktigt så mycket, men Vi får i alla fall smaka på det.
Doubblecask
Doft;
Torkad frukt smörkola
Smak; Krämig, honung, kanel.
Finish; Fruktig vanilj russin
Edition nr 3
Roja Dove, Parfymtillverkare som tillhör doftbranschens spjutspets. Hans legendariska näsa
har till Edition No.3 hittat distinkta aromer i specifika ekfat och tillsammans med Bob
Dalgarno satt samman en unik kombination av olika dominerande aromer för att skapa den
slutgiltiga karaktären på Edition No.3.

Med en alkoholvolym på 48,3 % bjuder Edition No.3 på en upplevelse där doft och smak är
intimt sammanflätade. Karaktären är söt och fruktig med toner av vanilj, nyfälld ek, delikata
blommor och fruktkaka.
Amber
Har ingen åldersbestämning för att det ska bli lättare för masterblendern att kunna blanda
ihop vad han vill. The Macallan Amber har lagrats på spanska first fill-sherryfat och
amerikanska refill-sherryfat, och har smaktoner av citrus och vanilj som sedan övergår till
russin, apelsin, kanel och toffee. Avslutningen har tydliga frukttoner och en aning ingefära.
Speymalt 1998
Tappad av den oberoende buteljeraren Gordom & Mcphail
Doft: Torr sherry, nötter, torkad frukt, apelsinchoklad
Smak: Julkryddor, apelsin, marmelad, chokladkonfekt.
Finish: Lite kryddig, sötlakrits

Hasse Ottosson höll i föredragningen.

Efter provningen blev det Julmat från Micke och var man sugen kunde man få både snaps och
julsånger.

Efter maten var det dags för det populära jullotteriet med många vinster på varje lottring.
Blandade flaskor med minst 1/3 kvar till helt oöppnade.
Bilder på alla vinnarna kan du se om du klickar här

