Whiskyprovning - the Nectar

Hantverkargården, Nynäshamn, torsdagen den 30 maj 2013
Den 30 maj fick vi ett spännande besök av Mario Groteklaes, en av grundarna av det
belgiska oberoende buteljeringsföretaget The Nectar. Mario gör en kort turné i
Sverige i samarbete med SWF och vi har få en av hans provningskvällar.
Mario är en duktig och underhållande provningsledare och han har också ett eget
varumärke, Daily Dram, som blivit mycket uppskattat.
Vi provade fem sorter av deras buteljeringar från beställningssortimentet respektive
privatimporterat:
Glen Ord 1997
Longmorn 1992
Ardmore 1992
Glenburgie 1992
Tormore 1984

Efter provningen serverades vi en matbit med öl eller vatten. Baren var välfylld och
naturligtvis hade vi också lotteri.
Tyvärr så fick Mario ryggskott och blev förbjuden av sin läkare att sätta sig på ett
plan till Sverige.

Istället kom Magnus Fagerström från Symposium som är den svenska distributören
för The Nectar och det var inte en dålig ersättare. Han höll en mycket bra
föredragning om kvällens whisky blandad med annat trevligt material.
Provningen lockade 26 deltagare som var mycket nöjda med både whiskyn och
Magnus.
The Nectar importerar främst vin och sprit till butiker i Belgien men dom buteljerar
15-25 fat/ år med riktigt bra whisky.
Första whiskyn var en Glen Ord 14 år på 54,2 %, lagrad på bourbonfat. Diagio är
ägare till Glen Ord och där finns ett stort mälteri. Glen Ord producerar främst whisky
för blended-industrien.
Destilleriet är beläget strax nordväst om Loch Ness
Nummer 2 var en Longmorn 20 år på 50,7% som lagrats på 2:a eller 3:e fyllningen
sherryfat. Longmorn är beläget nästan längst upp i Speyside distriktet.
Nummer 3 i provningen var en Ardmore 20 år på 47,8%. Den enda rökiga för kvällen.
Ardmore har här använt höglandstorv istället för Islaytorv. Den har 20-25ppm.
Lagrad på bourbonfat.
Fjärde whiskyn var en GlenBurgie 20 år och 57.2%. Destilleriet ligger i norra
Skottland några mil från Elgin.
Slutligen provade vi Tormore 28 år på 52.5%.
Vi hade till slut en omröstning om kvällens bästa whisky där vi fick välja 2 favoriter
och där vann nr 2 Longmorn med 20 röster och tvåa blev nr.5 Tormore med 13
röster.
Magnus gav oss också ett tips om nubbe till midsommarsillen, iskall Laphroaig.
Sedan serverades det en rostbiffsallad från Glade kocken och två lottringar till kaffet.
Här kommer det lite bilder från kvällen:

