
Whiskyprovning den 1 april 2011 – utdrag ur protokoll 
Tema: Svenska folkets maltwhiskyvanor 
 
Datum för mannarnas första provning för året var lite lurigt så det var helt i sin ordning att 
den här provningen också blev lite speciell. För det första skulle vi nu prova fem sorter efter 
att Staffan valt att lämna mannarna. För det andra skulle Göran regissera dagens övningar på 
en annan plats än Kivik eftersom slipdamm, färgdoft och lite allmänt kaos allvarligt skulle 
kunna äventyra provningsresultatet. Bengt blev således kvällens värd i övrigt och det skötte 
han med den största finess. Vi var mycket glada att även Christer lite försenad anlände 
tillsammans med Göran. När väl tre mannar anlänt var dagens provningsstyrka samlad då 
Pelle lämnat återbud pga. en infektion. 
 
Som brukligt inledde vi provningen med fräscha luktorgan och smaklökar. Dagens intressanta 
tema var således Svenska folkets maltwhiskyvanor. Göran hade efter kontakt med 
Systembolaget fått försäljningsstatistik och valt ut de sex bästsäljarna vilka i ordning var 
 
1. Glen Grant The Major´s Reserve (566) 40% 269:- 
2. anCnoc  12y (429) 40% 339:- 
3. Black Ribbon 10y, vatted (565) 40% 295:- 
4. Drumguish  5y (278) 40% 269:- 
5. Mackmyra Den första utgåvan 46.1% 498:- 
(6. Glenfiddich 12y (440) 40% 379:-) 
 
Då Pelle uteblev så utgick Glenfiddich men Göran medförde två sorter så att provningen 
omfattade de fem mest köpta maltwhiskysorterna i Sverige. 
 
För att få användning för våra sex glas så inleddes provningen med en oetiketterad sort utom 
tävlan som Göran medförde. Det var en ”hemtillverkad” litauisk whisky, Samane (ung. från 
skogen) som vi upplevde spritig men ganska söt och ketondoftande (finkel?). Ju mer kvällen 
gick desto mer smörkola blev det i det glaset. 
 
Omdömena som avgavs under ivrigt luktande och smuttande, medan vi omväxlande tuggade 
på ett luftigt stenugnsbakat bröd (det var väl inte nunnans frestelse?) blev som följer: 
 
Glen Grant The Major´s Reserve 

Utseendet var blekt och tunt och det var doften också även om det fanns ett inslag av frukt, 
kanske päron. Smaken ganska snäll med fatkaraktär (vad det nu är), kanske lite citron i slutet. 
Alla var överrens om en torr lite, sträv eftersmak. Totalt sett OK men knappast mer. 
 
anCnoc  12y 

Bleksiktigt utseende med en fin fruktig doft (banan, aprikos, persika), fatkaraktär så klart 
kanske med lite vanilj, smaken något söt och fruktig men med tydligt ”sting”. Lång, elegant 
eftersmak. Vann mycket på lite vann. 
 
Black Ribbon 10y 

Färgen uppskattades till gyllenbrun medan doften, lite svår att hitta, var svagt rökig men 
också maltig med vaniljinslag. Smaken mjuk, ”litta menlös o ännu mera fadd med vann”. 



Eftersmaken ospädd dock relativt lång, kanske med en lakritsaning. Vi märkte väl inte riktigt 
att den här whiskyn var sammansatt av 15 maltwhiskysorter. 
 
Drumguish 5y 

Färgen var gul och grann men doften var svag och fadd (ingen fad-doft precis!). Smaken 
spritig och frän med finkelinslag, ja, omdömet ”redet rälig” hördes flera gånger. Eftersmaken 
var lång på ett negativt vis: man blir inte å me räligheden! Då hjälper det inte att hela 
destilleriet är byggt i granit! Konstigt att den är med på fem-i-topplistan. 
 
Mackmyra Den första utgåvan 

Dagens blekaste whisky hade en angenäm fruktig, lite söt och rik doft. Vi hade dock svårt att 
känna gråpäronen – det var mer Greve Moltke. Rökigheten var inte heller påträngande. 
Smaken var mjuk och i paritet med doften men blev ännu fylligare med en skvätt vatten – 
”den vann på vann”. Ganska lång eftersmak med vaniljinslag (fatkaraktären?) 
 
Omröstningen utföll enligt tabellen: 
 

 Glen Grant 
The Major´s 
Reserve 

anCnoc  
12y 

Black 
Ribbon  
10y 

Drumguish 
5y 

Mackmyra 
Den första 
utgåvan 

Bengt 5 7 6 3 8 

Christer 4 5 3 2 6 

Göran 6 6 5 1 6 

Ingemar 5 5 4 2 7 

Medelpoäng 5 5,75 4,5 2 6,75 
 
 
Inga höga medelpoäng i kväll men segraren för kvällen blev Mackmyra som ju också är 
dyrast, följt av överraskningen anCnoc, en riktigt god whisky till rimligt pris. Att Drumguish 
skulle belägga bottenplatsen stod klart tidigt under kvällen. Det kan vara intressant att jämföra 
poängen för Mackmyra med den poäng vi satte på samma whisky då den utsattes för hårdare 
konkurrens vid provningen i mars 2010. Då fick den medelpoäng 6.0 vilket stämmer väl med 
6,75 i denna provning även om antalet provande mannar då var sex. 


