
Protokoll vid whiskyprovning med Maltes Mältiga Mannar den 9.10 2015 
 
Tema: Höstens nyheter 
 
Vi samlades Mann-grant i Hagestad kl. 18 där Christer med hund tog emot oss. Alla var som vanligt 
beväpnade med var sin butelj och ett antal provarglas. Kvällen kunde börja. 
 
Hur bokstavligt “hösten” i omgångens tema skulle tolkas var upp till var och en. Men de flesta kom 
med nyheter, vilka kommit till Sverige – eller i ett fall till taxfree – åtminstone under innevarande år, 
någon lite tidigare. Ingen av oss hade tidigare druckit någon av de ingående varianterna av den 
skotska whisky som kom att stå i centrum under kvällen. Spännande. 
 
Följande sorter kom att ingå i kvällens provning: 
 
Monkey Shoulder, Blended Malt, Speyside (40%) 
Bowmore Gold Reef, Single Malt, Islay (43%) 
Craigellaiche, 13 years old, Single Malt, Speyside (46%) 
Aberfeldy, 16 years old, Single malt, Highlands (40%) 
Bunnahabhain Moine, Single Malt, Islay (46,3%) 
 
Med dessa fem sorter på bordet samt med fem provarglas och ett vattenglas vardera kunde vi ta oss 
an en spännande provning.  
 
Färgen på de provade sorterna kunde delas in i två varianter; lite mittemellan gulbruna var alla utom 
Craigellachie, som var ljust gul, och Bunnahabhain Moine, som var ännu ljusare.  
 
Monkey Shoulder släpptes i Sverige i maj 2013. Den består av en blandning av maltwhisky (ingen 
grain whisky) från tre destillerier, vilka får samsas i en tunna i tre månader före buteljering. Doften 
var söt honung samtidigt som en aning av ketoner kunde märkas. Det lustiga var att inflytandet av 
ketoner reducerades i våra näsor under andra provningsrundan, dvs då näsorna var lite tillvanda. 
Även i smaken kunde en sötma märkas. Eken från faten gick igenom ganska tydligt. Ännu tydligare 
blev ekinverkan med några droppar vatten. Lite av sötman försvann då också och whiskyn blev lite 
torrare. Huruvida eftersmaken var lång eller kort och om det fanns några speciella eftertoner blev vi 
inte eniga om. I brist på konsensus gick vi vidare till whisky nr 2. Men innan dess konstaterade vi att 
Monkey Shoulder var en ganska god whisky. 
 
Bowmore Gold Reef. Den här varianten av Bowmore är en s.k. travel retail-utgåva, dvs den finns bara 
att köpa på flygplatser och i andra resandesammanhang under en begränsad tid. Precis som den först 
provade whiskyn är den här utan åldersangivelse, en s.k. NAS. Den har funnits sedan 2014. Doften 
tyckte vi alla var fin med en balanserad rökighet. Smaken var inte helt typiskt bowmoresk; här fanns 
påtaglig fruktighet med viss citrussmak tillsammans med honung. Eftersmaken var ganska lång, och 
nya toner tillkom efter hand som tiden gick. Kommentarer som komplex och elegant kunde höras 
bland provarna. 
 
Craigellaiche. Bacardi-Martini, som numera äger Craigellachie, har lite i protest mot den allt vanligare 
icke åldersbestämda whiskyn (NAS) infört åldersbestämda whiskysorter. Craigellachies 13-åring är en 
sådan, och den släpptes i Sverige i juni 2015. Doften var fin med fruktighet och viss sötma (honung). 
Dock förlorade den lite sedan en skvätt vatten tillsatts. Smaken var vi överens om var ganska speciell 
och komplex. Det var ingen dussinwhisky det här. Mest framträdande i smaken var vanilj och frukt. 
Eftersmaken var lång. 
 
Aberfeldy. Här har vi en whisky som verkligen är fullt i enlighet med temat Höstens nyheter. Den 
började säljas i Sverige i september 2015. Precis som den förra är även den här whiskyn åldersbe-



stämd. De 16 åren gör den till provningens äldsta. Doften var fruktig med ett inslag av nöt. ”Härlig” 
hördes från panelen. Smaken var komplex och fin med tydliga inslag av frukt och sötma. Dessa inslag 
blev än tydligare med lite vatten i glasen. Lite förvånande var kanske att eftersmaken var ganska kort 
– med tanke på de för övrigt goda omdömena. 
 
Bunnahabhain. Bunnahabhain-destilleriet, som vi lärt känna som undantaget från den rökiga tradi-
tionen på Islay, har nu även det producerat en rökig variant, nämligen Moine. Den finns att tillgå 
fr.o.m. september 2015 och är därmed precis som den förra helt i överensstämmelse med kvällens 
provningstema. Doften dominerades av härlig rök. Smaken var mjuk. Rökigheten ackompanjerades 
av viss sötma och en touch av ingefära. Den här whiskyn uppfattade vi som mindre komplex jämfört 
med den andra rökaren, Bowmore, men den var ändå helt OK. Eftersmaken var ganska kort. 
 
Efter den första gemensamma provningen fortsatte sniffandet och sörplandet lite mer individuellt för 
att vi ordentligt skulle kunna gå på djupet med varje sort. En preliminär poäng sattes av var och en. 
Sedan bjöd värden till middag – och vi visste att smaklökarna skulle få sig en rejäl omgång då, varför 
all poängsättning senare skulle vara vansklig.  
 
Efter middag och kvällspromenad angreps poängsättningen med stor iver. Poängen följer nedan med 
den nyheten att alla Mannarna nu följde föregående provnings innovation med decimaler i poängen. 
 

 Monkey 
Shoulder 

Bowmore Gold 
Reef 

Craigellaiche  
13 y.o. 

Aberfeldy  
16 y.o. 

Bunnahabhain 
Moine 

Bengt 7,8  7,5 7,6 7,6 7,0 

Christer 6,8 7,0 7,0 7,6 6,7 

Göran  7,5 8,2 8,0 7,9 7,2 

Ingemar 6,5 8,3 7,4 8,5 6,9 

Pelle 7,5 8,0 8,5 8,5 8,0 

Summa p. 36,1 39,0 38,5 40,1 35,8 

Medelp. 7,2 7,8 7,7 8,0 7,2 

Medianp. 7,5 8,0 7,6 7,9 7,0 

 
I sammanställningen finns också medianpoängen angiven, en nyhet för den här provningen. Tanken 
är att en Mann – eftersom vi enbart är fem bedömare – kan påverka slutresultatet en hel del, oavsett 
om han jämfört med övriga är extremt avig eller entusiastisk. Medianen trollar bort sådana effekter. 
 
Kvällens vinnare utifrån det traditionella medelvärdet blev Aberfeldy, tätt följd av Bowmore. Hur 
jämnt det var visas av att ordningsföljden var den motsatta om medianen användes. Snålast med 
poäng var ikväll Christer – han var väl lite stressad som värd med en massa matlagning och så och 
kunde inte njuta dropparna fullt ut – med medelvärdet 7.0. Mest uppskattande var Pelle – han skulle 
egentligen ha fört protokoll men slapp det och kunde istället koppla av – med 8,1. 
 
Hur som helst, vi var helt eniga om att kvällens provning innehöll en samling goda representanter för 
whisky i allmänhet och skotsk whisky i synnerhet.  


