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Skottland

Deanston

Highland

Startår:
Destilleriet startade 1965
Utgåva:
Deanston 12år 46,3%
Lagring:
Ex- bourbonfatlagrad. Orökt
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Skottland

Craigellachie

Speyside

Startår:
1891, ägs av John Dewar & Sons Ltd, som ägs
av Bacardi sedan 20 år.

Utgåva:
Craigellachie, 13 år, 46 %
Lagring:

Ej uppgifter om lagring
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Skottland

Cragganmore

Speyside

Startår:
1869, ägs av Diageo

Utgåva:
Cragganmore Destillers Edition (2018), 40%
Lagring:

Lagrad minst 12 år på bourbonfat och
slutlagrad på portvinsfat.
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Skottland

Aberlour

Speyside

Startår:
Destilleriet startade 1879
Utgåva:
Aberlour a'bunadh batch 63 och 61%
Lagring:

Oloroso Sherryfat
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Ardbeg

Skottland
Islay

Startår:
1815, ägs av Glenmorange
Utgåva:
Ardebeg Corryvreckan första utgåva 2011,
57,1%
Lagring:

Lagrad på bourbonfat 1st och 2nd fill och på
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Omröstning

Kvällens whisky - omröstning

Provning 14/5 2019 7

2019-05-14

Deanston
DESTILLERI:
Deanston är beläget i Stirling i södra Highland, Skottland. Destilleriet startade 1965 i ett tidigare väveri. Deras
singlemaltutgåvor har länge levt i skymundan och betraktats som lite udda, nya ägare har på senare år förbättrat
marknadsföringen och även introducerat ett antal nya singlemalt utgåvor.
UTGÅVA:
Deanston 12år 46,3%, lite udda singlemalt med ”personlighet”.
LAGRING:
Ex- bourbonfatlagrad. Orökt.
STIL
Fyllighet=2, Komplexitet=2, Rök=0, Fruktighet/sötma=3.
SMAKER
Ljung, vanilj, kryddnejlika, honung, malt,
toffee.
Pris
499kr, varunr 85327
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Craigellachie
Destilleri:
Grundades 1891 startades upp först 1898 , har bytt ägare ett antal gånger under resan. Destilleriet ligger i byn med
samma namn alldeles intill floden Spey och det berömda Craigellachie Hotel. Uppgifterna om tillverkningen är ganska
knapphändiga.1998 såldes destilleriet av Diageo till Bacardi som inordnade det under sitt bolag John Dewars & Sons. En
del menar att man tillverkar en whisky som den smakade före andra världskriget. Till skillnad från många andra tillverkare
är man noggrann med att göra whisky som är tydligt åldersbestämd . Whiskyn används mest till Dewars blended och har
bara de senare åren gjort sig ett namn som singel malt. Har inget besökscenter. Producerar 4 milj. liter/år
https://www.dewars.com/products/craigellachie-13/
Utgåva:
Craigellachie 13 år, 46%
Lagring:
Ingen uppgift.
Doft:
Apelsin, symaskinsolja, grapefruktzest, mandel, sött o beskt blandat, lite malt. Mycket bra
Smak:
Apelsin zest, kokos, symaskinsolja, vitpeppar, rivigt och lite bittert.
Avslut:
Blandning av bittermarmelad, torkad ingefära och lite blom noter ”floral notes”.
Pris
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Systembolaget Nr 488 , 525 Kr/70 cl

Cragganmore
Destilleri:
Grundades 1869 av John Smith, en erfaren whiskymakare som tidigare arbetat på Macallen, Glenlivet och Glenfarclas!
Ligger ett stenkast från floden Spey. Ägs sen många år av Diageo. Standardutgåvan Cragganmore 12 år ingår i deras serie
”Classic Single Malts”. Cragganmore producerar en typisk Speywhisky som också ingår i flera blended som t.ex. White
Horse.
Producerar 2,2 milj. liter/år
https://www.malts.com/en-row/distilleries/cragganmore
Utgåva:
Cragganmore Destillers Edition (2018), 40%
Lagring:
Lagrad minst 12 år på bourbonfat och efterlagrad på portvinsfat.
Doft:
Sötma och malt. Fruktigare än Cragganmore 12. En antydan av rök.
Smak:
Söt, fruktig med lätt rökiga undertoner. Malt och ek.
Avslut:
Medium till lång med fina, ekiga uttryck, från bananer och vanilj till kakao. Mycket torrare än det började.
Pris
Systembolaget Nr 11674, 579 Kr/70 cl
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Aberlour
Destilleri
James Fleming grundade Aberlour Distillery 1879, och destilleriet ligger I hjärtat av Speyside.
1974 köptes det av Pernod-Ricard som är dess nuvarande ägare,
https://www.aberlour.com/en-EN
Utgåva:
Aberlour a'bunadh batch 63 och 61 %
Aberlour a'bunadh släpps i små satser och då kan smakerna variera något från en tappning till en annan.
Denna whisky är en så kallad cask strength, vilket innebär att whiskyn buteljerats direkt från faten utan att
alkoholstyrkan minskats genom spädning med vatten.
Lagring
Mognas endast i Oloroso sherryfat och produceras utan användning av moderna kylfiltreringsmetoder som säkrar
en mörk lyxig och rik whisky.
Doft
Aromer av blandade kryddor, praliner och kryddad apelsin med djupa noter av Oloroso sherry.
Smak
Apelsin, svarta körsbär, torkad frukt och ingefära spikad med mörk bitter choklad och berikad med sherry.
Fyllig och krämig.
Pris
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659 kr 70 cl, nr 445

Ardbeg
Destilleri:
Grundades 1815 av John MacDougall och var i släkten ända fram till 1977 då det såldes till Hiram Walker. Efter ett antal
stängningar och öppningar köptes det 1997 av Glenmorange, 2005 köptes Glenmorange av Hennesy/LVHM.
Producerar f o m 2019 2,4 milj. liter/år
https://www.ardbeg.com/en-int/whisky
Utgåva:
Ardbeg Corryvreckan säljsstart 2011
Lagring:
Lagrad på bourbonfat 1st och 2nd fill, samt på fransk ek. Ingen åldersangivelse.
Doft:
Kraftig rök, tjära, kreosot, linfröolja, choklad, svarta vinbär, muskovadosocker, fylliga körsbär och granbarr.
Smak:
Pepparbiff med lite krispig tång, espresso kaffe, mörka bär, lite bittermandel, stjärnanis, hickory och en liten hint av viol.
Avslut:
Kraftfullt avslut med svart kaffe, chokladdragerade körsbär och stark pepparsås.
Systembolaget Nr 10427, 870 Kr/70 cl
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