
Speyside 

En Premieprovning



Speyside
Områdets aktiva destillerier svarar för över 60% av skottlands produktion av 
singelmaltwhisky



Speyside premieprovning

• Kända och mindre kända

• Representerar Speysides stiltyper 

• En avvikande

• Lite högre kvalitet hänförligt främst till lagring



Speyside Singelmaltwhisky

• Speysidewhisky är aromatisk, smakrik inom en lätt till 
medelfyllig ram. 

• Anses vara den sötaste av all skotsk whisky.  

• Torvsmaken varierar men whiskyn är inte direkt rökig.

• Generaliserat kan Speysidewhisky delas in i två 
kategorier
• Lätt whisky med grästoner  såsom Glenlivet

• Tyngre, söt, sherrytoner såsom Macallan



Dagens provning 

• Glenlivet 18 år

• Craigellachie 17 år 

• Glenfarclas 17 år

• Macallan   Classic cut

• BenRiach   Peated cask strength



The Glenlivet 18 år      43%
Glenlivet har ca 12 % av världsmarknaden för Skotsk maltwhisky
Ägs av Pernot-Ricard

• Doft
• Elegant, ek, söt frukt, toffe

• Smak
• Mjuk, balanserad, kryddor, apelsin, romerska bågar, ek

• Finish
• Lång, ek, russin och kryddor



Craigellachie 17 år     46%
Ägs av John Dewar som ägs av Bacardi

• Doft
• Äpple, melon, russin, korn, vanilj

• Smak
• Mycket söt, annanas, vaniljkräm, lite rök, kryddnejlika och ek

• Finish
• Vaxartad, lite rök



Glenfarclas 17 år      43%
Ägs av J&G Grant sedan drygt 150år

• Doft
• Knäckkakor, sherryinlagd frukt

• Smak
• Stor, sherrysöta malttoner, kanel, muskot, kryddnejlika,  en hint av ek, 

complex och balanserad

• Finish
• Lång, mjuk, lätt krydda och sherrysötma



Macallan   Classic cut    58,4 %
Macallan har ca 10 % av världsmarknaden för Skotsk maltwhisky
Ägs av Edrington Group

• Doft
• Vanilj, ingefära, söt ek. Växer i doft och smak med ”tiden” i glaset.

• Smak
• Kola, vanilj, muskot, söt ingefära, ek, kraftiga sherrytoner

• Finish
• Lång, ek och söt munvärmande



BenRiach Peated cask strength  Batch 1  56%
Ägs av av Brown Forman 

• Doft
• Rök, vanilj

• Smak
• Rök, vanilj, vitpeppar, rostad ek, kola, äpple, nektariner, charkuterier

• Finish
• Rök, vanilj, charkuterier


