
Whiskyprovning den 2 oktober 2009 – utdrag ur protokoll 
 
Tema: Skotsk whisky efterlagrad på vinfat.  
 
Det innebär att den traditionella lagringen på ekfat (8 år eller mer) avslutas med ca. ett år på 
ett starkvinsfat – t.ex. som i kvällen provning: sherry-, portvins- eller madeirafat. 
 
Urban Laurin skriver i sin bok ”Whisky från hela världen” att det har gjorts studier på bl.a. 
destilleriet Glenmorangie att av whiskyns doft och smak 50 till 60 % kommer från lagringen 
på fat. Så den spännande frågan var – hade efterlagringen tillfört en ny, mjukare och 
annorlunda nyans till smaken? 
 
Vissa justeringar hade behövt göras då något av de ursprungliga förslagen hade fallit bort ur 
Systemets sortiment. 
 
Sorterna som utsattes för kvällens provning var följande: 
 

1. Balvenie Double Wood 12 år  
2. Ben Riach Madeira 13 år 
3. Mortlach Sherry 21 år 
4. Famous Grouse Port, Blendwhisky 
5. Bowmore Laimrig Sherry 15 år 
6. Glenmorangie Ruban Port 

 
Således fem single malt och en blended. De snyggt uppradade glasen med sina ädla droppar 
fick i det infallande kvällsljuset en extra vacker lyster. Efterhand som provningen fortskred 
försvann kvällssolen och försvårade den okulära bedömningen. Någon såg sig då föranlåten 
att påpeka för värden att det kanske gick att skruva upp från de futtiga 20 W till 30 W.  
Detta ombesörjdes raskt av värden, som kunde konstatera att nu blev det ”Bländ whisky” i 
alla glasen.  
 
Vi började med att bedöma whiskyns färg. Den skiftade från ljus gul (Mortlach Sherry) till en 
mörk brun (Bowmore Laimrig Sherry). Den största spännvidden hade alltså två whiskysorter, 
som båda varit slutlagrade på sherryfat! Det kan finnas flera orsaker till detta; det finns 
sherrysorter med olika kulörer, skillnaden i ekfat eller att man valt att tillsätta karamelliserat 
socker för att ge en mörkare färg. 
 
Sammantaget var Ben Riach Madeira och Mortlach Sherry ljusa medan de fyra övriga gick 
från ljust brunt (Balvenie) till något mer mörkbrunt (Bowmore). 
 
Balvenie Double Wood 12 år och 40 %. Pris 419 kr 

Hälften av whiskyn har lagrats på ekfat som innehållit bourbon och hälften har slutförvarats 
på sherryfat. Den bedömdes som snäll i doft och smak. Vanilj och päron kunde spåras och 
någon tyckte att den påminde om (päronlikören) Xanté. 
 
Ben Riach Madeira 13 år och 46 %. Pris 469 kr 

Kvällens rökbomb! Här fanns tjära, tjärpastill sa någon, torv men också någon sötma. Lång 
eftersmak. Men var den god - och vad smakade den egentligen utöver rök och tjära? Om 
denna gick meningarna starkast isär. 



 
 
Mortlach Sherry 21 år och 43 %. Pris 749 kr 

Här fanns inslag av ljunghonung, apelsin och örter. En mjuk och komplex whisky med lång 
eftersmak. Kvällens bästa så här långt. 
 
Famous Grouse Port, Blendwhisky som efterlagrats på portvinsfat, 40 %. Pris 299 kr 

Här förmärktes honung, vanilj, nötter och rök men också en nyans av aceton i doften som 
förmodligen kommer från grainwhiskyn. En god blendwhisky men inslaget av grainwhisky 
skiljer den från övriga. 
 
Bowmore Laimrig Sherry 15 år och 50,3 %. Pris 559 kr 

En typisk Bowmore med en blandning av sälta, rök och sötma från sherryn. 
 
Glenmorangie Ruban Port, ålder ? och 46 %, £ 33,49 

En mjuk rund whisky där portvinsdoften kunde förmärkas. Inslag av choklad och  
viss sötma. 
 

Bedömningsprotokoll (poäng från 1 till 10) 

 

 Balvenie 
Double 
Wood 

Ben Riach 
Madeira 

 

Mortlach 
Sherry 

Famous 
Grouse 

Port 

Bowmore 
Laimrig 
Sherry 

Glenmor- 
angie 

Ruban Port 

Staffan 5 9 8 3 7 6 

Christer 7 8 10 5 9 8 

Ingemar  7 5 8 3 9 7 

Per-Olof 7 5 8 4 7 7 

Bengt  6 5 8 4 7 7 

Göran  7 5 8 3 8 6 

Summa p. 39 37 50 22 47 41 

Medelp. 6,5 6,17 8,33 3,67 7,83 6,83 

Placering 4 5 1 6 2 3 

 
En intressant provning där bedömningarna inte skiljde med mer än 2 enheter med undantag  
för den rökiga Ben Riach, där spreaden var hela 4 enheter.  
 
Som mycket riktigt påpekades, var det Christer som mest uppskattade kvällens drycker  
genom att ge ett medelbetyg på 7,83. Vi övriga låg någonstans på 6,2 – 6,5. Förklaringen kan 
vara att Christer är den av oss som mest förstår att uppskatta whisky – eller så beror det på att 
han var förkyld. Det vet ju alla att det är ju då man som mest suktar efter en whisky! 


