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THE SIX CLASSIC MALTS

• 1988 började United Distillers och Vintners marknadsföra “Classic Malts of 
Scotland” som sex utvalda single malt, representerande det bästa Skotland kunde 
åstadkomma. 

• United Distillers och Vintners köptes senare av Diageo som fortsatte lanseringen 
• Man använder sig av en något annorlunda regionindelning än den officiella från 

Scotch Whiskey Association, förmodligen för att få med fler av sina egna sorter 
• Det är ingen officiell indelning, den är bara gjord för marknadsföring, men det 

hindrar inte att det är väldigt fina whiskysorter bland de klassiska
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SKOTSK WHISKY

• Skotsk maltwhisky 
produceraras i regionerna 
Högländerna (Highlands), 
Öarna (Islands), Speyfloddalen 
(Speyside), Lågländerna 
(Lowlands), Islay och 
Campbeltown. 

• Whisky kommer från det 
gaeliska uttrycket ”Usige 
beatha” som betyder ”Livets 
vatten”
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✦ Tallisker 10 (Skye) 
✦ Cragganmore 12 (Speyside) 
✦ Dahlwinnie 15 (Highland) 
✦ Oban 14 (West Highlands) 
✦ Lagavullin 16 (Islay) 
✦ Glenkinchie 12 (Lowland)

CLASSIC MALTS
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TILLVERKNING AV 
WHISKY
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KEMI

• Ingredienser: Korn, vatten och jäst 
• Genom jäsning produceras alkohol. Jästen behöver socker för att kunna göra detta 
• Korn innehåller stärkelse, men då kornet gror omvandlas stärkelse till socker, maltos 
• Grodden innehåller ett enzym, amylas, som fixar detta 
• Jäsningen avbryts vid 8-10% alkohol 
• Därefter destilleras drycken i två omgångar, först till 20-30% och sedan till omkring 

70% 
• Den färdiga drycken lagras på ekfat i minst tre år, för single malt i regel minst 10 år 
• Därefter buteljeras den och lagras ytterligare några månader
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TILLVERKNING AV WHISKY

• Tillverkning av malt whisky 
• Tillverkning av grain whisky  

Tillverkning av blended whisky
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Dalwhinnie
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Dalwhinnie
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Talisker
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Low wine stills
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Spirit stills
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Cragganmore
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Cragganmore
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Cragganmore
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Oban

�20

Oban
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Lagavullin

�22

Lagavullin
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Glenkinchie
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Glenkinchie
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Glenkinchie

BEDÖMNING AV THE 
CLASSICS
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BEDÖMNING AV THE CLASSICS
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TASTING NOTES

• Oban: Lagrad 14 år. Kombinerar sofistikationen hos högländerna med en touch av 
öarnas torvstil. Den är rik och fyllig med en mjuk fruktig finish. 

• Glenkinchie: (Damernas whisky): Mjuk, söt aromatisk malt från "Skottlands 
trädgård". Har har en frisk, gräsbevuxen sötma balanserad med en värmande, torr 
finish. 

• Cragganmore: En 12-årig elegant, sofistikerad Speyside med den mest komplexa 
aromen hos någon malt. Förvånansvärt doftande med söta toner och en rökig 
maltighet på slutet.
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TASTING NOTES

• Talisker: Något rökig. 10 år lagrad och den enda malt som produceras på Skye. 
Dess sjögräsaktiga, rökiga doft och söta maltighet kompletteras perfekt med sin 
kryddiga långa finish. 

• Dalwhinnie: 15 år lagrad, mild, utsökt malt från det vilda och vindpinade höglandet. 
Det är subtilt, mjukt delikat rökig malt med en ljungliknande honungsfärg. 

• Lagavulin: En 16 år lagrad, särpräglad och kraftfull Islay malt. Den är djupt rökig 
och torvig med en sammetslen, komplex finish.
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FRÅN SYSTEMET

• Oban: Elegant, balanserad, rökig smak med fatkaraktär, inslag av ljunghonung, 
aprikos, jod, örter, knäck och pomerans.  

• Glenkinchie: Gyllene färg, doft av färsk citron, flingor, mjöl, kornaktig sötma. Smak 
grönt äpple, lite krämig, citron, flingor, madeira antydningar, söta stuvade frukter. 
Lagom lång och mjuk avslutning (från https://flaviar.com/glenkinchie/glenkinchie-12-
year-old/tasting-notes-reviews) 

• Cragganmore: Nyanserad, fruktig smak med fatkaraktär och viss rökighet, inslag av 
gula päron, apelsin, honung och halm.
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FRÅN SYSTEMBOLAGET

• Talisker: Smakrik, påtagligt rökig whisky med fatkaraktär, inslag av tjärpastill, 
apelsinmarmelad, ljunghonung, mörk choklad och jod.  

• Dalwhinnie: Maltig smak med fatkaraktär och viss rökighet, inslag av ljunghonung, 
halm, macadamianötter och apelsin. 

• Lagavulin: Komplex, maltig, påtagligt rökig smak med fatkaraktär, inslag av 
pomerans, choklad, nötter, apelsin, jod, tjära och smörkola
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