
Protokoll fört vid whiskyprovning den 12 oktober 2012 
 
Pelle som var kvällens värd hade bett oss möta upp klockan 17.00 för en guidad tur i 
de nybyggda kvarteren i Lomma hamn och Lilla Lomma. Efter en intressant runda 
bland de moderna ”hoddorna” var vi, som sig bör, tillbaka prick klockan 18.00. 
 
Kvällens tema var: Skotsk maltwhisky från F–J, tidigare ej provad. Pelle hade valt ut 
följande sorter: 
 

1. Glen Garioch 1797 Founders Reserve  
2. Glen Grant Malt 16 år  
3. Glenburgie 10 år  
4. Glencadam 15 år  
5. Johnny Walker Green Label 15 år  

 
Nr. 2 och 3 är maltsorter från Speyside och nr.1 och nr. 4 är från norr respektive 
söder om Aberdeen. Nr 5 är en vatted malt från Johnny Walker i Kilmarnock beläget 
mellan Prestwick och Glasgow. 
 
Vi började med att bedöma hur whiskyn tog sig ut i glasen. Det visade sig att nr. 1 
och 5 var mörkast följt av 2,3 och 4 som var betydligt ljusare. 
 
Glen Garioch 1797 Founders Reserve, förmodligen 8 år och 48 %. Pris 439 kr 
 
Lukten hade inslag av aceton men också en viss sötma. Vid avsmakningen försvann 
acetonen och smak av sötma, honung och ekfat kunde märkas. Eftersmaken 
bedömdes som förvånansvärt lång. 
 
Glen Grant Malt 16 år (43 %). Pris 569 kr 
 
Lukten var fruktig, söt och blommig. Väl i munnen kunde man förnimma en mjuk och 
fruktig smak med inslag av nötter och mjölkchoklad.  
En något kortare eftersmak än nr 1. 
 
Glenburgie 10 år (40 %). Pris 469 kr 
 
Denna whisky hade oturen att komma efter, som det skulle visa sig, kvällens vinnare 
– kanske hade herrarna inte sköljt ”mongarna” ordentligt. Doften uppfattades som 
spritig och kort. Även smaken bedömdes som kort med inslag av sötma och ekfat. 
 
Glencadam 15 år (46 %). Pris 569 kr 
 
Doften bedömdes som söt med inslag av karamell och kola. Smaken var fyllig och 
fruktig med inslag av bär men också en viss acetonton kunde förmärkas. 
 
Johnny Walker Green Label 15 år (43 %). Pris 439 kr 
 
Doften bedömdes som fruktig, kraftfull och rökig. Smaken var kraftfull, komplex och 
något rökig samt tyckte någon en aning ”hårig”.  



Även om den efterföljande poängbedömningen kunde skvallra om något annat var 
det mannarnas mening att det var ett gott urval av maltwhisky, som samtliga kunde 
försvara sin plats i en whiskysamling. 
 

Bedömningsprotokoll (poäng från 1 till 10) 
 

 
 

Glen Garioch Glen Grant 
Malt 16 

Glenburige 
10 

Glencadam 
15 

Johnny 
Walker Green 

Label 15 

Christer 5 9 4 5 8 

Bengt 7  9 6  9 7 

Ingemar 6 8 6 9 7 

Göran 6 7 5 9 7 

Per-Olof 6 9 6 8 4 

Summa p. 30 42 27 40 33 

Medelp. 6,0 8,4 5,4 8,0 6,6 

Placering 4 1 5 2 3 

 
 
 
De två dyraste whiskysorterna kammade inte helt överraskande hem segern och 
nådde 8,4 respektive 8,0 vilket är ovanligt högt betyg från den här expertpanelen. 
 
Den som tyckte bäst om kvällens whisky var Bengt, medelbetyg 7,6, och också den 
som sov längst morgonen efter. Den som förmodligen vaknade tidigast var nog 
Christer, som gav det lägsta medelbetyget 6,2. Panelens medelbetyg blev 6,88. 
Utmärkande var också att herrarna, med undantag av Ingemar, just den här gången 
tyckte relativt bäst om den whiskyn man själv hade valt. 


