
Whiskyprovning den 17.10 2008 – utdrag ur protokoll 
 
Tema: Vad dricka herrarna till kaffet? 
 
Värden hade knåpat ihop kvällens tema, vilket uppskattades av mannarna som något 
innovativt och kreativt för en whiskyprovning. Det senare låg i att den här provningen inte 
inskränkte sig till whisky utan kompletterades med så olika sorter som konjak, rom och 
calvados. 

 
I första omgången gjordes en traditionell provning, dvs. utan kaffe. Kaffet kom senare. På 
bordet fanns s.k. whisky water i den sympatiska formen kranavann i karaff. 
 
De sorter som provades var: 
Mörk rom: Matusalem Gran Reserva Solera Blend 15 years 
Whisky: Glenfarclas Single Malt 12 years (Speyside) 
Konjak: Remy Martin V.S.O.P. Fine Champagne Cognac 
Whisky: The Macallan Single Malt 12 years (Speyside) 
Calvados: Père Magloire Calvados 12 years 
Whisky: Berry´s Own Selection Longmorn Single Malt 1988 (Speyside) 
 
Att samtidigt delta i provningen, snappa upp egna och andras kommentarer och tillika göra 
noteringar som dagen efter är begripliga, ställer stora krav på simultankapacitet. Hur som 
haver med det, följande kommentarer uppsnappades från provningen. 
 
Alla dryckerna var ganska mörka, gulbruna till färgen, utom Longmorn, vars färg var som ljus 
urin. Minst mörk av de fem övriga var nog Matusalem. 
 
Kommentarer om Matusalem: Doften lite söt, inte så attraktiv. Smaken som bränt socker eller 
bränd karamell eller brända mandlar, en aning smak av melass. Lite simmig i glaset – av söt-
man. 
 
Kommentarer om Glenfarclas: Doftar väldigt fint, sa någon. Mjuk i smaken. 
 
Kommentarer om Remy Martin: Kunde av doften att döma ha varit en whisky, var vi alla 
överens om. Men när vi smakat, speciellt sedan konjaken värmts i handen såsom man brukar 
dricka konjak, kände vi ordentligt att konjaken inte var en whisky. Vi kände en elegant 
konjakssmak. Någon gav betyget VG, någon annan anmärkte MVG. 
 
Kommentarer om Macallan: Härlig både doft och smak. Doften uttrycktes av Christer som: 
Underbara Barbara – vad han nu menade med det. Smaken var allt annat än spritig. Elegant. 
Pelle kände apelsin i smaken, men inte citronskal som stod i våra papper. Förutom citronskal 
hittade vi inte heller någon rök i smaken. Alla Mannarna såg lyckliga ut efter att först ha 
druckit konjaken och sedan Macallanen! 
 
Kommentarer om Père Magloire: Om alla kvällens spritsorter var speciella, var den här speci-
ellt speciell. Den delade oss dessutom i två läger, hälften var för, hälften emot. Äppeldoften 
uppskattades och uppskattades inte. Någon tyckte den doftade jästa äpplen i en jordkällare. 
Ord som mjukhet, nyanser och många smaker förekom, men också ord som rätt så rälig, lite 



halväcklig och smak av spritig äppelcidervinäger. Någon tyckte att den kunde vara fin som 
avec. 
 
Kommentarer om Longmorn: Förutom den ovan beskrivna färgen fanns också funderingen om 
den verkligen doftade söt pizzadeg, som det stod i våra papper. Ord som torr, eldig förekom, 
då smaken diskuterades. Kanske lite sursöt smak i den. Lite blandat för och emot med 
övervikt för för. 
 
Provningen avbröts för middag. Desserten intogs vid provarbordet, och Mannarna provade att 
hälla calvados på äppelkakan. Flera tyckte det var en god och passande smakbrytning, proto-
kollföraren tyckte det inte. De positiva såg calvados som ett utmärkt matlagningsbrännvin. 
 
Så tillbaka till provningen, nu med kaffe. Smakbrytningen blev annorlunda än tidigare. Några 
spridda kommentarer: Rom till kaffet; gott, sa Ingemar; räligt, sa protokollföraren. Vi var 
överens om att Glenfarclas var betydligt godare ensam än till kaffe. Longmorn smakade mil-
dare till kaffet än vad den gjort i den tidigare provningen. Det fanns säkert fler både välfunna 
och intelligenta kommentarer, men tyvärr, de kommer inte att finnas kvar till eftervärlden. 
 
Omröstningen startade, och gav ett intressant resultat. Så här gick det. Siffror inom parentes 
anger resultatet av enbart whiskyprovningen, dvs. då kaffe inte var inblandat. 
 
 Matusalem Glenfarclas Remy Martin Macallan Père Magloire Longmorn 
Göran  3  4   (6)  8  7   (8)  2  4   (6) 
Staffan  5  5   (5)  8  6   (7)  3  4   (5) 
Christer   5  7   (7)  8  6   (8)  9  7   (9) 
Ingemar  7  6   (8)  8  7   (9)  3  8   (7) 
Per-Olof  6  6   (6)  8  7   (8)  8  9   (8) 
Bengt  4  5   (7)  7  4   (8)  9  7   (7) 
Summa p.  30  33 (39)  47  37 (48)  34  39 (42) 

Medelp.  5,0  5,5 (6,5)  7,8 6,2 (8,0)  5,7 6,5 (7,0) 

       
 
Några noteringar kan göras utifrån kvällens provningsresultat. Samtliga whiskysorter fick 
högre poäng solo än till kaffet. En fin konjak slår även en fin whisky, då det dricks kaffe på 
maten. Även om whiskyn fick lägre poäng till kaffet, kom alla tre whiskysorterna före såväl 
rom som calvados. Just calvados var det störst oenighet kring, tre hade toppbetyg på den och 
tre hade bottenbetyg. 
 
Kvällens whiskyprovning – bortsett från kaffet – vanns av Macallan med den höga medel-
poängen 8,0. 


