Maltwhisky-VM
Fredag 27 april kl 19:00, Hantverkargården ,
VM-tävlingarnas intressantaste startfält hittills. Mackmyra möter höjdare från
Skottland. Men framförallt indiska Amrut som är så duktig och en ovanlig whisky
från Sydafrika. Vi talar rök dessutom, så smakerna kommer att spridas rejält.
Whiskyspot arrangerar Maltwhisky-VM och Henrik Aflodal leder provningen.

135 destillerier från hela världen gör upp om titeln ”Världens bästa maltwhisky”.
35 provningar över hela Sverige. Juryn utgörs av whiskyälskare som blindprovar
och röstar fram den bästa whiskyn.
Den här provningen blev nr 15 i årets Maltwhisky-VM.
År 2005 var NWS med i världens första Single Malt World Cup. Då var det 96
destillat från skotska destillerier som tävlade.
De tävlande destillerierna i vår provning var:
Huvudmalt
o
Bunnahabhain
Utmanades av
o
Knockdhu
o
Speyside
o
Mackmyra
o
Amrut
o
James Sedgwick

Henrik Aflodal började provningen med att göra lite reklam för andra produkter som
han har i sitt bolag bl. a en spritsort. Sedan gick han över till själva provningen och
förklarade hur vi skulle gå tillväga.
Vi hade fått ett provningsprotokoll där vi hade 100 poäng som max att dela ut för
varje glas. Dessa poäng skulle fördelas på 4 delar, Arom, Smak, Eftersmak samt
Helhet.
Poängskalan var :
0 – 59 Dålig
60 – 64 bra 65 – 74 Bra 0
75 – 79 Bra +
80 – 84 Bra ++
85 – 87 Exc Bra 0
88 – 92 Exc Bra +
93 – 94 Exc Bra ++
95 – 100 Solitär
Provningen var helt blind och det var 6 glas med 1,5 cl i varje glas. Varje sort
serverades en och en och mellan sorterna pratade Henrik om en av de ingående
destillerierna som inte behövde vara den vi just provade.
Efter provningen så samlades resultatet in och Henrik räknade ihop resultatet och
presenterade detta samt avslöjade vilka sorter vi testat.
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Spey Fumare 46 % fick 7 poäng
James Sedgwick Destillery Sydafrika, 46,3% fick 2 poäng
Amrut Peated Indian, 46%, fick 47 poäng
Mackmyra Svensk Rök, 46,1 % fick 11 poäng
Bunnahabhain Moine, 46,3% fick 46 poäng
anCnoc Peathaert, 46 % fick 32 poäng

Som ni ser ovan blev Amrut segrare tätt följd av Bunnahahain.

Efter den något utdragna provningen var det dags för mat. Denna gången
levererades maten av OljanCatering eftersom Micke Salminens företag har gått i
konkurs.
Det serverades kalvfärsbiff med timjansky och pot gratäng samt sallad och
hembakat bröd. Alla deltagare tyckte maten var god men några hade önskat att få
lite mer än en biff var, bortskämda som de var av Mickes stora portioner. De lutar
åt att vi behåller OljanCatering som leverantör även i fortsättningen.
Nytt på provningen denna gång var att det gick att swicha det man köpte i baren
samt lotterna. För att komma undan orättvisan att inte alla fick chans att köpa från
alla lottringar så gavs möjligheten att köpa lotter vid baren innan provningen.
Eftersom vi bara var 32 deltagare så blev det 2 lottringar.

Här är lite bilder från kvällen:

