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Whiskyprovning den 3:e april 2009 – utdrag ur protokoll 
 
Tema: Smagar all fruntimmerswhisky liadan’t? 
 
Sorterna som utsattes för en professionell analys var följande: 
 

1. Glenkinchie 10y 

2. Auchentoshan 12y 

3. Rosebank 1991, 12y 

4. Littlemill 1990, 17y 

5. Bladnoch 1992, 16y 

6. Glengoyne 17y 

 
Således fem låglandswhisky och en på gränsen, Glengoyne. Ur dessa flaskor kom snälla och 
goda drycker som smekte gommarna och lockade till påfyllning.  Som vanligt fälldes många 
pricksäkra omdömen, varav några redovisas nedan.  
 
Glenkinchie.  
Svag doft av aceton och mossigt brunnslock (undersidan). Smakar kantigt och spissigt. (Spest 
på sydligare österlendialekt. Som i spest kaffe.) 
 
Auchentoschan.  

Hade stor doft och smakade runt och gott. Riktig fruntimmerswhisky. Om den tas tillsammans 
med riktig karrawhisky så omkommer den. 
 
Rosebank.  
Mycket ljus till färgen. Doftar som Ahlgrens Bilar, dvs. sött, som ananas. Emellertid har den 
en mjukt rundad, ej spritig smak. Eftersmaken är som en vattnig kyss. 
 
Littlemill.  

Även denna en ljus whisky. Doften var underlig, som Björnklister. Smakade som Rosebank 
men med bättre kropp och karaktär. Eftersmaken var skarp och spretig. 
 
Bladnoch.  
Även om namnet på denna whisky associerar till medel mot bladlöss, så smakade den inte alls 
som sådant. Snarare karamell. Den var androgyn utan att vara könlös. Den doftade whisky, 
vilket inte förvånade någon. Någon eftersmak fanns inte. 
 
Glengoyne.  
Denna whisky var mörkast i kvällens provning. Doften var svår: som liksvamp, eller som det 
heter i Danmark, prästakuk. Detta hindrade den dock inte att smaka utmärkt. Stor 
flerdimensionell smak av frukt. Eftersmak som av en fullmatad dam.  
 
Detta om de omedelbara omdömena. Efter middag och en promenad vidtog omröstningen; 
tyvärr saknades en av mannarna, nämligen Staffan. Att rösta var som vanligt inte helt lätt och 
det föranledde ny upphällning av whisky i glasen.  
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Bedömningsprotokoll (poäng från 1 till 10) 

 
 Glenkinchie 

10 år 
Auchentoshan 

12 år 
Rosebank 

1991, 12 år 
Littlemill 

1990, 17 år 
Bladnoch 

1992, 16 år 
Glengoyne 

17 år 
Pelle 
 

5 7 8 4 5 9 

Bengt 6 5 7 5 6 8 
 

Göran 
 

4 7 5 6 5 7 

Christer 
 

5 6 5 6 7 8 

Ingemar 
 

3 5 5 6 7 6 

Medelvärde 
 

4,6 6,0 6,0 5,4 6,0 7,6 

 
 
Vinnare blev Glengoyne med 7.6 poäng. Därefter kom Bladnoch, Auchentoshan och 
Rosebank på 6.0. Littlemill fick 5.4 och Glenkinchie sist med 4.6. Glengoyne stack alltså ut 
och lämnade de övriga i ett ganska samlat fält efter sig. Så kan det gå. 
 
 
 


