
Whiskyprovning

Tärby hembygdsgård 9 april 2017
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cc Per Flensburg

Whiskykvalitet, egen idé
Ordinär kvalitet, <300 kr 

ex: Ballantines, Johnny Walker red label, Grants, Famous 
Grouse, Teachers 

Medelkvalitet, 300-350 kr 
ex: Johnny walker black label, The Illeach, Jack Daniels 

Hög kvalitet, Single Malt, 400- 
ex: Laphroaig, Jura, Dalmore, Ardbeg, Lagavullin, 
Bowmore
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cc Per Flensburg

Whiskykvalitet, egen idé
Klasserna är inte gjutna i betong, man kan hitta goda whisky-
sorter i alla klasserna, likväl som man kan hitta mindre goda 
Priserna är systemets, utomlands kan man ibland få dem 
billigare. 
I denna provning koncentrerar vi oss på medelkvaliteten
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cc Per Flensburg

Johnny Walker, Black Label
Johnnie Walker: mest sålda skotska whiskyn i världen. Totalt över 
120 miljoner flaskor om året. Ursprunget: John "Johnnie" Walker 
som på 1800-talet började sälja whisky i sin livsmedelsaffär i 
Ayrshire i Skottland. Tillsammans med sin son Alexander 
utvecklade de en speciell känsla för blanda whisky. Alexander 
anses vara den som skapade den moderna whiskyindustrin.  
Johnnie Walker Black Label består av cirka 40 olika whiskysorter, 
alla minst 12 år. Historien bakom Black Label går tillbaka till 
1860-talet då John Walker började sälja sin Old Highland 
Whisky. I samband med att Red och Black label introducerades så 
utgick sönerna Walker från originalrecepetet och förfinade detta 
med riktigt gammal whisky. Den nya etiketten kom år 1909, vilket 
gör Black Label till världens äldsta tolvåriga whisky. Flera av de 
ingående whiskysorterna är dock betydligt äldre än så.

4
339 kr



cc Per Flensburg

Johnny Walker, Black Label, smak
Färgen är av vacker bärnsten. Aromen är söt 
och innehåller toner av frukt och torv. Den är 
utomordentligt len, som silke. Mot gommen 
noteras varma inslag av ek, korn och smöriga 
toner av knäck och vanilj. Tobak och toner av 
ingefära bidrar med krydda. En erfaren 
drickare kan även notera karaktär från både 
lågland och höglandmalts i smaken. 
Avslutningen har en torr karaktär och 
bibehåller den balanserade, lätta rökigheten 
med toner som känns igen från gommen.
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cc Per Flensburg

The Illeach
The Ileach är världens mest respekterade “mysterious malt”. Den ser 
dagens ljus på något av de åtta Islaydestillerierna. Anledningen till att 
man är så förtegen är att det faktiska destilleriet menar att The Ileach är 
en bättre whisky än det man marknadsför under egen flagga . 
The Ileach är gaeliska och betyder ”mannen från Islay”. Det har 
spekulerats i vad det är som gör den så speciell. Det unika ligger i mötet 
mellan en robust rökighet och en mjuk och fruktig smakvärld. 
Hemligheten är bland annat inslaget av riktigt bra och levande sherryfat, 
som ger The Ileach en subtil sherry-skjuts. Det finns inte en destillatör i 
Skottland som inte menar att de allra största whiskyupplevelserna finns i 
kombinationen sherry och rök, men det är också en vansklig smakbalans 
som kräver att både fat och destillat levererar på toppnivå. 
Uppenbarligen är det precis vad The Ileach gör, åtminstone enligt den 
samstämmiga kritikerkår som ständigt hyllar och medaljpryder denna 
riviga tuffing från den kaxigaste delen av whiskyvärlden.

6
309 kr



cc Per Flensburg

The Illeach, smak
När man närmar sig en Ileach riskerar man att åka 
på en riktig uppercut. En rökigare och torvigare 
whisky är svår att tänka sig, men när rökridån 
skingras och man kvicknar till efter den första 
snytingen kommer en överraskande mjuk smekning 
och man sveps med in i en hel kryddbod med 
finstämda smaker. Det är denna kombination som 
gör The Ileach till en så svårslagen whiskyupplevelse. 
The Ileach är enligt såväl whiskyrecensenter som 
bloggare och entusiaster något av det mest prisvärda 
man kan köpa på Systembolaget.
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cc Per Flensburg

Chivas Regal
Företaget Chivas Brothers räknar sin historia tillbaka till en 
lyxinriktad mataffär i Aberdeen som öppnade 1801. 1843 
blev Chivas Brothers hovleverantör till drottning Viktoria. 
På 1850-talet lät James Chivas börja blanda en egen whisky 
för Chivas Brothers, i syfte att få fram en mjukare whisky till 
sina kunder. I början av 1900-talet skapade Chivas Brothers 
en whisky med längre lagringstid för export till USA, där det 
vid denna tid fanns efterfrågan på lyxprodukter. Denna 
whisky döptes till Chivas Regal. 
Chivas Brothers och Chivas Regal köptes 1949 av Seagrams. 
1950 köpte Chivas Brothers Strathisla distillery, som 
producerar Strathisla Single Malt som används i blenden till 
Chivas Regal.

8
346 kr



cc Per Flensburg

Chivas Regal, smak
Maltig doft med inslag av fat, citrusskal, halm, 
farinsocker och vanilj. Ton av rök. Serveras 
rumstempererad som avec, eventuellt med en 
skvätt vatten.
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cc Per Flensburg

Speyburn Bradan Orach
Inver House äger fem destillerier och Speyburn single malt 
är storsäljaren även om den inte är speciellt känd i Europa. 
I USA däremot är den populär och låg för ett antal år 
sedan så högt som på sjätte plats på de amerikanska 
försäljningslistorna. Om man kör in i staden Rothes 
norrifrån är Speyburn det första destilleriet man ser nere 
till vänster i en dalgång. När allt fler destillerier började 
överge golvmältning var Speyburn först med en ny metod, 
så kallad drum malting. Idag köper man dock sin malt från 
centrala mälterier. Den officiella standardbuteljeringen är 
en 10-åring som för ett par år sedan kompletterades med 
Bradan Orach utan åldersangivelse

10289 kr



cc Per Flensburg

Speyburn Bradan Orach, smak
Doft: Lätt och ganska sval doft av honung och vanilj.  
18/25 
Smak: Mild och rätt så behaglig med smak av 
honung, vanilj och ljus choklad.  
19/25 
Eftersmak: Medellång och ganska söt och lite sträv. 
Som godis i flytande form.  
19/25 
Helhetsintryck: Inget bestående intryck, men helt 
ok för de små pengarna som den kostar.
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cc Per Flensburg

Mack by Mackmyra
MACK by Mackmyra är enligt producenten en tolkning 
av Mackmyrawhisky med en smakrik, ungdomlig och 
fräsch karaktär med toner av vanilj. Whiskyn lanseras 
som en partywhisky som passar utmärkt i cocktails, 
drinkar, med soda men även som den är. MACK by 
Mackmyra är en prisvärd singel malt whisky som 
levererar högt på både smak, kvalitet och utseende.  
Mackmyra är det första Svenska Singel Malt Whisky 
destilleri som öppnats i Sverige. Destilleriet Mackmyra 
Bruk öppnade år 1999 i Gästrikland strax utanför Gävle. 
Destilleriet har sedan dess framställt flera Singel Malt 
Whisky produkter och har prisats för sin goda kvalitet. 

12299 kr



cc Per Flensburg

Mack by Mackmyra, smak
Fruktig, lätt doft med inslag av citrusfrukt, 
päron, lätta ektoner, vanilj och mynta med en 
lätt ton av kryddighet, mynta och anis. Frisk, 
fruktig och ungdomlig smak med kryddig 
karaktär av citrus, päron och lätt inslag av 
vanilj och ek.
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cc Per Flensburg

Cluny
Cluny är en av de mest sålda skotska 
whiskysorterna i USA och en klassiker här i 
Sverige. Den är gjord på en blandning av 
uppemot 30 olika single maltwhiskys från 
hela Skottland samt åldrad grainwhisky. Det 
är en lätt, skotsk blended whisky som fått sin 
komplexitet och fyllighet tack vare sin fina 
komposition av maltwhisky från olika 
destillerier.

14
119 kr



cc Per Flensburg

Cluny, smak
Doften är lätt fruktig åt päronhållet med inslag 
av rökighet. Smaken är medelfyllig och har en 
fin sädeskaraktär med lätt rökighet.
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Men nu 
dricker vi!


