
Whiskyprovning den 28.3 2008 – utdrag ur protokoll 
 
Tema: Skotsk blendwhisky – från låg till hög 
 
Att bedömas: 
 

1. Famous Grouse 
2. Morrison’s Islay Legend 8 år 
3. Statesman 
4. The Grand Bark Reserve 
5. Johnnie Walker Black Label 12 år 
6. Chivas Regal 18 år 

 
Famous Grouse som vi nu hade med för tredje gången var tänkt att fungera som något av 
ett riktmärke för våra näsor och gommar. Vi fann lite doft av aceton. Smaken både lätt och 
fyllig, hade drag av frukt – åt aprikoshållet. 
 
Morrison’s Islay Legend 8 år hade en behaglig, snäll doft. Smaken var rökig och torr med 
en viss sötma. Om det var lång eller kort rökig eftersmak rådde det delade meningar. Enligt 
uppgift skall den innehålla upp till 50 % Bowmore. 
 
Statesman var för några en ny bekantskap och uppgifterna om denna tyska treåring är i det 
närmaste obefintliga på nätet. Vad vi har kunnat finna har inget whiskysällskap provat den. 
Doften är kemisk och får en att tänka på lösningsmedel. Smaken är spritig och intetsägande. 
”Smakar skit”, ”inget existensberättigande” var några av omdömena. 
 
The Grand Bark Reserve blandas i Sverige och innehåller några droppar whisky av 
yppersta klass från den 1895 utanför Skottland förlista SS Wallachia. I doften fann vi både 
lite rök och sötma och en aning aceton. I smaken fanns både ett drag av karamell och rök. 
Lång ”snäll” eftersmak med någon sälta. En blendwhisky som har det mesta. 
 
Johnnie Walker Black Label 12 år hade en härlig, fyllig doft. Smaken var komplex och blev 
något ”rikare” med några droppar vatten.  
 
Chivas Regal 18 år en stor doftpalett som tyder på inslag av många olika sorters maltwhisky 
i likhet med Johnnie Walker.  

 

Bedömningsprotokoll (poäng från 1 till 10) 

 
 Famous 

Grouse 
Morrison’s 

Islay Legend 
8 år 

Statesman The Grand 
Bark Reserve 

Johnnie 
Walker Black 
Label 12 år 

Chivas Regal 
18 år 

Bengt 
 

4 3 1 3 6 5 

Christer 
 

3 5 1 5 6 6 
 

Göran 
 

6 6 1 7 8 8 

Ingemar 
 

4 4 1 5 6 5 

Pelle 
 

6 4 2 6 7 7 

Staffan  
 

4 5 1 6 8 7 

Medelvärde 
 

4,5 4,5 1,2 5,3 6,8 6,3 

  



 
Kommentarer:  
Famous Grouse och Morrison’s var goda representanter för blend och Grand Bark ansågs 
ha något extra. 
 
Protokollförararen uppfattade inte så många kommentarer om Johnnie Walker och Chivas 
Regal, utan kommentarerna ersattes av ett andäktigt njutande. När det gällde dessa båda 
gav Christer, Göran och Pelle dem samma inbördes  poäng medan Bengt, Ingemar och 
Staffan ansågs sig kunna hitta en liten nyansskillnad till Johnnie Walkers fördel. 
 
En samling fem goda blend och den sjätte glömmer vi! 


