Pröv 2 2013 Kopparpannans whiskyklubb

Bäring 347,8°

Från Campbeltown norrut, bäring 347,8 grader.
Provningsledare: Michael Eriksson

Whisky i glas #1
Tobermory Exclusive Range Whisky
Destilleri: Tobermory
Område: Isle of Mull
Buteljerare: The Creative Whisky Co Ltd
Lagerstatus: OK
Serie: Exclusive Range
Ålder: 17 år
Destillerad: juli 1994
Buteljerad: 2011
Fat: 5107 ref# CB044064
Fattyp: Burboun
Kylfiltrerad: Nej
E150: Nej
Antal flaskor: 341
Alkoholstyrka: 45,8%
Pris: 740:Buteljerarens omdöme:
Doft: Lite unken, choklad, godis och lite ek
Smak: Sherrysötma, choklad, kryddor, torkad frukt
Eftersmak: Ganska lång eftersmak av choklad, ek, torkad frukt och kryddor
Kuriosa om Tobermory Destillery:
Grundades 1798 av John Sinclair under namnet Ledaig (uttalas för övrigt "Let-Chick").
Har vart stängt i två längre perioder sen dess, första gången 12 år och den andra
gången 42 år. När det återstartades 1972 efter 42 år gjordes det under det ursprungliga
namnet Ledaig Distillery Ltd. Det gick inte länge, destilleriet har sen dess varit stängt i
flera omgångar men inte lika långa perioder. 1993 köptes det dock av Burn Stewart
Distillery och har varit igång sedan dess (företaget ingår sen 2002 i CL Financial från
Trinidad/Tobago). Idag säljer man whisky under två olika namn, Tobermory för deras
orökig whisky och Ledaig för deras lätt rökiga whisky. Deras "reportoar" består av 10yo
och 15yo Tobermory samt 10yo Ledaig. Destilleriet har 2 Wash Stills, 2 Spirit Stills samt
4 Washbacks i trä och kapaciteten är runt 1 000 000 liter alkohol per år. Sitt vatten tar de
från en privat sjö nära Mishnish Lochs. Under mars-april 2013 var Isle of Mull den
torraste platsen i Storbritannien då nederbörden bara var en femtedel av den normala.
Detta resulterade i att destilleriet fick stänga temporärt. http://www.tobermorymalt.com
Kuriosa om Creative Whisky:
Företagets motto ”Esse Quam Videri” (latin - att vara snarare än verka vara) Företaget,
The Creative Whisky Co Ltd, startade 2005 för att stilla en omåttlig hunger och en
passion för enastående single malt whisky. Grundaren / ägaren (ensam ansvarig för alla
tunna markeringar), David Stirk, hade innan dess tillbringat 15 år med att göra research
om whisky. Allt från att prova whisky till försäljning, tillverkning, lagring och buteljering.
Utöver det har David även föreläst och skrivit om maltwhisky.

Whisky i glas #2
Glen Scotia 1992 16 Year Old Cask #4436
Destilleri: Glen Scotia
Område: Campbeltown
Buteljerare: Douglas Laing
Lagerstatus: Utgången
Serie: Old Malt Cask
Ålder: 16 år
Destillerad: Mars 1992
Buteljerad: Juni 2008
Fat: 4436
Fattyp: Burboun Hogshead
Kylfiltrerad: Nej
E150: Nej
Antal flaskor: 257
Alkoholstyrka: 50%
Pris: £51:63 (The whisky exchange tot pris inkl. frakt+skatter £98:85 ca 1042Sek)
Buteljerarens omdöme:
Doft: Ren, frisk med höstfrukter, malt och lätt rökighet/torv.
Smak: Torkat hö, sötma från örter och en salt torrhet.
Eftersmak: Sötma från grön malt, kort men trevlig.
Kuriosa om Glen Scotia Distillery:
Grundat 1832 av familjen Galbraith men registrerades inte förrän 1835. Det har inte varit
i konstant produktion, det har stängts ganska många gånger under åren och haft en hel
del olika ägare. Senast det var stängt var mellan 1994 och 1999 då Springbank beslöt
sig för att försöka rädda Glen Scotia. 2000 köptes Glen Scotia av Loch Lomond Distillery
som fortfarande är ägare. Glen Scotia är visserligen ett litet destilleri men går inte på full
fart och producerar idag endast runt 150 000 liter alkohol per år. Man tror att den verkliga
kapaciteten ligger runt 750 000 liter. Destilleriet har 3 anställda som sköter 1 Wash Still,
1 Spirit Still 6 Washbacks i rostfritt stål (sattes in 2011) vilket gör det till ett effektivt
destilleri trots den låga produktionen. Glen Scotia är relativt populär bland oberoende
buteljerare, men i sin egen "repertoar" har de endast 12 årig officiell buteljering för
närvarande. Ibland buteljerar de dock små partier som består av speciellt utvalda fat,
dessa flaskor är numrerade och märkta med fatnummer och årtal. Sitt vatten tar de från
Crosshill Loch precis som grannen Springbank. http://www.glenscotia-distillery.co.uk
Kuriosa om Douglas Laing och OMC:
Faten till dessa buteljeringar är personligen utvalda av Stewart Laing från deras
lagerhus. I företagets buteljerings-anläggning så behandlar man dessa på ett traditionellt
sätt ”- no colouring - no chill filtration - no nonsens" som bröderna brukar säga. Old Malt
Cask buteljeringarna motsvarar destillerarens kunnande i sin renaste form, tillsammans
med varje individuellt fats karaktär. Man har valt att buteljera Old Malt Cask vid vad
bröderna kallar "The Golden Strength", 50%. Vilket även reflekterar 50-års jubiléet av
företaget det år man introducerade Old Malt Cask.

Whisky i glas #3
Director's Tactical Selection
Destilleri: Talisker
Område: Islands / Isle of Skye
Buteljerare: Douglas Laing
Lagerstatus: OK
Serie: Old Malt Cask
Ålder: 10 år
Destillerad: December 1999
Buteljerad: December 2009
Fat: 5704 ref# CB003080
Fattyp: Refill Burboun Hogshead
Kylfiltrerad: Nej
E150: Nej
Antal flaskor: 354
Alkoholstyrka: 50%
Pris: 995:Buteljerarens omdöme:
Doft: Söt torv-/malt- ighet, havssalt, rök och en hint av jod.
Smak: Mycket malt, fenoler, rök och varma kryddor.
Eftersmak: Mer kryddor uppblandat med mocca och melass.
Kuriosa om Talisker:
Destilleriet grundades 1830 av Hugh och Kenneth MacAskill men började inte byggas
förrän året därpå, 1831. De fick då, efter flera misslychade startförsök, hyra Talisker
House av MacLeod och MacLeod. Destilleriet byggdes om mellan 1880 och 1887 och
byggdes ut 1900. 1892 vid en omförhandling av hyran fastslogs den årliga hyran till £23
och 12 shiling samt ett 10 gallon fat (1 brittisk gallon 4.54 liter) Talisker. Nuvarande
byggnad är dock från 1960, man var tvungen att bygga efter en brand som totalförstörde
destilleriet. Idag är Talisker en del av Diageo. Destilleriet producerar ca 250 000 och
utrustningen består av 2 Wash Stills, 3 Spirit Stills och 6 Washbacks i trä. Standard
reportoaren idag är 10yo, 18yo samt 25yo, men det förekommer även andra buteljeringar
som t.ex. 57 North. http://www.malts.com/index.php/sve_sve/Vaara-whiskies/Talisker
Kuriosa om Directors Tactical Selection:
Faten till dessa buteljeringar är personligen utvalda av ägarna Fred och Stewart Laing
från deras lagerhus. Dom var från början inköpta som "fillings" till deras blended whiskies
King of Scots - John Player Special och McGibbon Golf. Man har nu valt att låta några av
dessa bli avnjutna i dess exklusiva form.

Whisky i glas #4
Springbank Sherry Cask 10 Years
Destilleri: Springbank
Område: Campbeltown
Buteljerare: Scoma Scotch Malt Whisky Gmbh
Lagerstatus: Utgången
Serie: Glenscoma (Scomas egen tappning utvald av Dr Setter)
Ålder: 10 år
Destillerad: November 1998
Buteljerad: Oktober 2008
Fat: 135-9 ref # CB077002
Fattyp: Firstfill Sherry
Kylfiltrerad: Nej
E150: Nej
Antal flaskor: 300
Alkoholstyrka: 53,5%
Pris: 1136:Buteljerarens omdöme:
Doft: Runda sherrytoner, russin och lätt rökighet
Smak: Fikon, russin och en trevlig sherrysötma
Eftersmak: Lång med påtaglig sötma
Kuriosa om Springbank:
Destilleriet byggdes av bröderna Archiblad och Hugh Mitchell 1828. Enligt ryktet hade
dock fadern kört illegalt i många år på samma plats innan dess. Springbank Distillery ägs
fortfarande av Familjen Mitchel vilket numer även gäller det återöppnade Glengyle.
Destilleriet stängde 1979 för att åter starta 1987. Sommaren 2008 stängde Springbank
tillfälligt för att gå ner i produktion 2009, det finns många olika teorier till varför. 2009 då
man drog igång igen körde man 3 månader maltning och 3 månader destillering åt
gången för att 2010 återgå gå upp i produktion. Man säger att Springbank är destillerad
2,5 gång, vilket jag tycker mig förstå när jag hör hur det går till, men kan inte förklara. På
Springbank Distillery tillverkar man förutom Springbank även Longrow (rökig whisky
destillerad 2ggr) och Hazelburn (orökig destillerad 3ggr) och på Glengyle görs Kilkerran.
Springbank är ett av två destillerier som gör varje steg i whiskyprocessen, från mältning
till buteljering på plats. Det andra destilleriet, som gör det med åtminstone en del av sin
produktion är Kilchoman, som även odlar en del av sitt eget korn. Nästan hela
produktionen går till single malt, men en del går in i deras egna blends Campbeltown
Loch och Mitchell's 12 yo. Destilleriet har 1 Wash Still och 2 Spirit Stills samt 6
Washbacks i lärkträ. Produktionen ligger kring 750 000 liter, men kapaciteten är 2 000
000 liter. Sitt vatten tar de från Crosshill Loch som Glen Scotia. Ca 60% av produktionen
Springbank och resterande, ca 100 000 liter vardera Longrow och Hazelburn. Whiskyn
finns i ganska många varianter och olika lagringar, bl.a. burboun, rom, sherry och diverse
andra vinlagringar. http://www.springbankwhisky.com
Kuriosa om Scoma:
Scoma är en butik i Jever, Tyskland som ibland köper upp fat från destillerier och
buteljerar under namnet Scoma eller ibland Glenscoma.

