Whiskyprovning med Säters Whiskyklubb
Fredag 21 februari kl 19:00, Hantverkargården ,Skolgatan 54
Vid vår februariprovning så kom Säters Whiskyklubb på besök dvs deras ordförande
Niklas Eriksson med fru. Efter några avbokningar blev det 25 st som kom till
provningen.
Niklas började med att berättade lite om Säters Whiskyklubb:
Grundad 2010
Medlemsantal 65-70 st
Styrelse 7 personer
Provningar 6 st/år
Samarbetar med klubbar i närheten, SMAD och AWS. SMAD 450 medlemmar Single
Malt Academy of Dalecarlia. AWS 300 medlemmar Avesta WhiskySällskap.
Vi provade 5 varianter av maltwhisky som är några av Säters favoriter:
Glenmorangie The Quinta Ruban 84916, 46%, 572 kr
Craigellachie 17 yo 85803, 46%, 850 kr
Mortlach 12 yo 82255, 43,4%, 549 kr
Bunnahabhain 18 yo 81387, 46,3%, 1499 kr
Lagavulin 16 yo 400, Rökig, 43%, 699 kr

Glenmorangie
• Grundat:
• Region:
• Ägare:
• Kapacitet:

1843
Highland.
Moët Hennessy.
ca 6 000 000 Liter.

Glenmorangie The Quinta Ruban
Doft: Mörk mintchoklad, mandariner och Sevilla apelsiner som blandar sig med
sandelträ och valnöt, kryddig finish av peppar och muskot.
Smak: Mintchoklad och valnötter omsluter gommen som sammet, Turkish delight och
söta apelsiner från Sevilla.
Eftersmak: Långvarig silkeslen eftersmak som lämnar mörk chokladmynta och spår
av apelsin.
Lagring: Bourbonfat med slutlagring på portvinsfat
Craigellachie
• Grundat:
1891 av Peter Mackie whiskybaron och Alexander Edward
destilleribyggare.
• Region:
Highland
• Ägare:
Bacardi PLC och drivs av John Dewars & Sons.
• Kapacitet:
4 100 000 Liter
• Ingen whisky lagras på Craigellachie, allt körs i tankbilar till Glasgow för lagring
och späds med kranvatten i Glasgow.
Craigellachie 17 yo
Doft: Svag svaveldoft, Apelsin, Citruszest, Blommigt, Rejäl maltsötma, Konserverad
aprikos, Päronjuice.
Smak: Vaniljsås, Olja, Vax, Smuts (på ett bra sätt), Vitpeppar
Eftersmak: Efter en smutsig start, Blodgrape, Torkade kryddor, Nybakat bröd.
Lagring: Lagrad på amerikansk ek, Bourbonfat
Bunnahabhain 18 yo
Doft: Honungsdoppade nötter, fudge och torkade frukter, läder, sylt, marmelad.
Smak: Russin, apelsin, choklad, kanel, torkade aprikoser, mandel, sälta.
Knäck, kola.
Eftersmak: Ganska lång, med torkad frukt i spetsen. En svag värmande kryddighet.
en något salt / kornig rest i slutet.
Lagring: Sherry och bourbonfat.

Lagavulin
• Grundat:
1816 av John Johnstone
• Region:
Islay
• Ägare:
Diageo
• Kapacitet:
2 530 000 Liter
Lag a´mhuilin=Dalgången där kvarnen är

Lagavulin 16 yo
Doft: Mycket rökig doft med påtaglig fatkänsla. Tjärig med toner av gräs. Fyllig söt
rök dominerar. Ingefära, aska, jod, söt mogen apelsin, vanilj, honung samt smörkola.
Toner av hav och sälta i bakgrunden.
Smak: Mycket komplex, smakrik och rökig. Tjära, lakrits, riktigt mörk choklad,
apelsin och seg kola i fantastisk symbios. Liten kryddighet och ingen bitterhet alls.
Eftersmak: Riktigt lång och mycket behaglig. Fyllig och rejält rökig med sötma, aska
och en aning sälta. Som en öppen eld på hösten.
Lagring: Bourbonfat av amerikansk ek och slutlagring i sherryfat av europeisk ek
Efter provningen blev det som vanligt omröstning om kvällens bästa whisky
och glas nr 4, Bunnahabhain 18 yo tog hem segern.
Sedan var det dags för lite mat, Wallenbergare från Oljan Catering. Mycket gott.
Till kaffet drogs det 2 lottringar och vinnarna blev dessa två glada killar:

Här kommer lite andra bilder från kvällen:

