
Whiskyprovning 2016-10-28 – utdrag ur protokoll 

Tema: Whisky som min hustru gärna dricker 

När oktobersolen dalade över Lundaslätten samlades mannarna för den 30:e whiskyprov-

ningen sedan starten 2002. Dagens värd, Bengt, hade i god tid bestämt kvällens tema till 

”Whisky som min hustru gärna dricker” vilket mannarna hade hörsammat. Följande sorter 

hade valts (med tillhörande motivering): 

Auchentoschan Springwood (Gittan hade sedan vår Skottlandsresa fastnat för Auchen-

toshan men det var egentligen 12-åringen hon gillade). 

Glenfarclas 18y (Elna-Britas favorit sedan hon smakat på Ven och inhandlat under Skott-

landsresan). 

Jura Origin 10 y (Vald av Anita i en hemmaprovning med tre mjuka icke-rökiga sorter). 

Talisker 18y (Karin gillar sitt kap under Skottlandsresan (årets bästa whisky 2007), numera 

svår att få tag i). 

Teeling Single Cask Stout Finish (Ingrids ölfatslagrade favorit under besöket på destilleriet 

vid en Dublinresa) 

 

Vi startade som vanligt med att titta, sniffa, späda och sma(c)ka. Därefter notera våra upple-

velser i värdens utdelade protokoll. 

Några kommentarer som stöd för minnet:  

Auchentoschan Springwood (40%): ljus i färgen, doften fruktig, kanske lite banan. Smaken 

med fatkaraktär (vanilj, ek), något besk eftersmak (grape?) med viss pepprighet. Inte särskilt 

lång eftersmak. 

Glenfarclas 18y (43%): ganska mörk i färgen, doftar honung och frukt, söt med sherryinslag, 

”kanderad whisky”, smakrik och komplex, ”behöver inte späs med vatten”, lång, fyllig efter-

smak. 

Jura Origin 10 y  (40%) mörk färg, doften söt men relativt enkel, smaken len, domineras av ek 

och vanilj men med sötma, ”inte speciellt komplex”, lagom eftersmak. 

Talisker 18y (45,8%) relativt mörk kulör, i doften finns en rökighet tillsammans med flera 

frukttoner, smaken mycket komplex och fyllig speciellt efter spädning, en fin rökton som 

lättar och ger plats för sötma och vanilj, lång eftersmak med inslag av rök. 

Teeling Single Cask Stout Finish (52,5%) ganska ljus i färgen, doften lite pepprig med inslag av 

ketoner, smaken mer komplex med sötma och inslag av choklad och kaffe i kombination 

med viss pepprighet (ölfatslagring?). Innan spädning för spritig. En komplex ganska lång 

eftersmak. 

 



Efter middag och kvällspromenad kunde vi nöjda och avslappade återvända till whiskyglasen 

för att göra vår slutvärdering med poängsättning. Vi var helt överens om att alla de provade 

sorterna höll en hög klass – damernas smak visade inte så stor variation. De var söta, mjuka 

och runda ibland med en lite besk, pepprig avslutning (ja, beskrivningen gällde whiskyn, 

alltså!) – och vi insåg att det skulle bli svårt med poängsättningen. Så här blev i alla fall den 

gemensamma bedömningen enligt vår 10-gradiga skala: 

 

 

Auchentoschan  
Springwood 

(40%) 

Glenfarclas 18y 
(43%) 

Jura Origin 10 y 
(40%) 

Talisker 18y 
(45,8%) 

Teeling Single 
Cask Stout 

Finish (52,5%) 

Göran 7,5 8,9 7,2 9,2 7,0 

Bengt 7,5 8,5 8,0 7,8 7,9 

Ingemar 6,5 8,5 7,0 8,0 7,5 

Christer 6,0 7,0 6,0 7,3 6,4 

Pelle 6,5 7,5 7,5 8,0 7,5 

Medelpoäng 6,8 8,1 7,1 8,1 7,3 

Medianpoäng 6,5 8,5 7,2 8,0 7,5 

 

Kanske det ändå var väntat att de långlagrade bidragen skulle ligga i topp även om skillna-

derna var små.  

  


