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PROTOKOLL FRÅN WHISKYPROVNING I KIVIK 2013-10-04 

 

 

Provningsvärden Göran hade valt ”Skotska 15-åringar” som tema för höstprovningen 2013. 

Jag vill från början påpeka att detta handlar om maltwhisky lagrad 15 år på fat och inget annat. 

Så var det sagt. 

 

Provningen ägde alltså rum hos Göran i Kivik en av de fina dagarna hösten 2013. Det var med 

stark förväntan vi satte oss till rätta runt bordet som var laddat med följande drycker: 

 

- Mortlach 15y, 43%, 80448 

- Dalmore 15y, 40%, 87746 

- Highland Park 15y, 40%, 10419 

- Balvenie Single Barrel 15y, 47.8%,  80462 

- Bowmore Laimrig Sherry Cask Finished 15y, 53.7%, 477 

 

Efter en del ovidkommande s k löst snack tog den verkliga provningen vid. Som vanligt 

snusades, smackades, och gurglades det. Det skulle snart visa sig att värden komponerat en 

lista med sorter som samtliga tillhör det lilla skikt som kan karaktäriseras som suverän 

maltwhisky. Det var svårt att betygssätta sorterna eftersom det saknades jämförelseobjekt 

utanför den aktuella klassen. Vi diskuterade därför att vid varje provning ha Highland Park 

12y tillgänglig som ”likare”. Den får anses vara en mycket bra maltwhisky som innehåller de 

flesta aspekterna på god doft, smak och mångsidighet. 

 

Några verbala omdömen noterade under denna första del av provningen (oredigerade): 

 

- Mortlach:  Pepprig eftersmak, ger bra ånga i lungorna, smakar brylépudding, svårt att 

få fatt i Toronto. 

- Dalmore:  Mörk, fyller bara halva munnen, tam, har det bästa klucket, systrar tycker 

om den. 

- Highland Park: Färg som damhår, gutt, sticker inte ut. 

- Balvenie:  Pepprig, elegant, smagar dyr. 

- Bowmore:  Luktar Karlssons Klister, tungan bli rynkig, lång. 

 

Samtliga sorter hade en lätt första doft av keton, en kemikalie som vår kunnige Ingemar 

förklarade är en oxiderad alkohol. Ibland kallar man detta ”banan”, ”fruktighet” och annat 

sånt, men i själva verket handlar det alltså om förstört fylle. 
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Denna provning innebar en formlig prövning när det gällde att skilja sorterna åt. Emellertid 

landade vi så småningom på följande bedömningar: 

 

 

 

 Mortlach Dalmore Highland P Balvenie Bowmore 

 

Bengt       6      8      6      7      9     

 

Christer       6      7      7      7      8 

 

Göran       8      7      9      7      8 

 

Ingemar       7      8      9      8      8 

 

Pelle       7      8      8      9      8 

 

Medelpoäng      6.8    7.6    7.8    7.6    8.2 

 

 

Vinnare blev sålunda Bowmore. Trots att den luktar Karlssons Klister. Trots att tungan blir 

lång. 

 

Det här med whisky är förunderligt. 

 

 

 

 

 

 


