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Auchentoshan
”OCK-UN-TOSH-UN”



Auchentoshan Distillery strax norr om Glasgow grundades 1823.
Ägs sedan 1984 av Morrison Bowmore Distillers limited.
Samma ägare äget också destillerierna Bowmore och Glen Garioch.
Bolaget är i sin tur dotterbolag till det Japanska företaget Suntory.



- Auchentoshan 12 årig
- 46 %
- Fruktig smak med fatkaraktär,
inslag av päron, torkade örter
mandel och smörkola.
- Whiskyn är trippel destillerad.
- 399kr på systembolaget

https://www.systembolaget.se/produkt/sprit/auchentoshan-41201/

https://www.systembolaget.se/produkt/sprit/auchentoshan-41201/


Lite fakta om destilleriet

- Namnet kommer från Gaeliska ”Achadh an Oisein”, vilket betyder 
”corner of the field”. Brukar kallas för 'Frukost Whisky' i Glasgow.

- Whiskyn är trippel destillerad.

- Destillatet destilleras i 2 Kopparpannor och plus en mellanliggande 
panna.

- Det fanns ett illegalt destilleri ”Duntocher” som låg på exakt samma 
ställe som Auchentoshan. Många säger att detta var samma destilleri 
och i och med ”Excise Act” 1823 blev destilleriet legalt

- The ”Excise Act” var ett sätt för att få i skatt, 10 pund per Gallon.



Bladnoch



Bladnoch



Grundades av John and Thomas McClelland 1817.
Ägs numera av David Prior som köpde det nedlagda destilleriet 2015.



- Bladnoch 25 år Jack Wieber's Old Steam Lines.
- 55.5 %
- Trippeldeslillerad och Bourbon lagrat.
- Destillerad 1990 under United Destillers ägo.
- Buteljerad för Whisky Herbst Berlin 2015.
- 226 Euro exkl avgifter på WhiskyAcution.com
- Tappades endast i 65 exemplar.
https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/162086/bladnoch-1990-smws-50113

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/162086/bladnoch-1990-smws-50113


Lite fakta om Jack Wieber.

Det är ingen överdrift att påstå att Jack Wieber har varit hovleverantör 
till Tysklands whiskyentusiaster i snart 20 år. Jack Wiebers Whisky 
World startade redan 1996 i Berlin av en whiskyentusaist med det 
svenskklingande namnet Lars-Göran Wieber.

Till en början importerade han en rad varumärken men upptäckte snart 
vilken potential som fanns i begränsade utgåvor av singelfat.

I dag är Jack Wieber en av de ledande när det gäller klasswhisky i 
Tyskland. 878 olika buteljeringar på Whiskybase.com . I dag tappar Jack 
Wieber sin whisky i ett stort antal serier där Cross Hill, Old Train Lain, 
Castle Selection och Great Ocean Lines är några av de mest kända.



SMWS Tropical Goodies in a Statley Home. 50.113
- 50.4%
- Tropiska frukter, wax, gammaldags godis

tigerbalsam, örter.
- Whiskyn är trippel destillerad.
- 300 pund på SMWS (~3600 inkl frakt)
- Finns endast 74 flaskor i världen.
- Smakprofil passar Micke Eriksson

Old and Dignified
https://smws.com/tropical-goodies-in-a-stately-home
https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/162086/bladnoch-1990-smws-50113

https://smws.com/tropical-goodies-in-a-stately-home
https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/162086/bladnoch-1990-smws-50113


Lite fakta Scotch Malt Whisky Society.
2004 förvärvades SMWS av Glenmorangie. 2015 köpte medlemmarna 
tillbaka SMWS från Glenmorangie

För att köpa whisky på flaska från Scotch Malt Whisky Society är det 
nödvändigt att vara medlem, dom betalar Svensk alkoholskatt och det 
är helt lagligt att köpa på deras websida och skeppa det till Sverige vi 
Tyskland.

Varje destilleri har en egen siffra, ex 50.113 för denna Bladnoch, vilket 
betyder 50=Bladnoch 113=113onde buteljeringen från Blandnoch. 
Varje kork har en egen färgkod som motsvarar smakkaraktär.

Namnet på Whisky kan vara väldigt underhållande men även 
beskrivande vad det smakar.



Ailsa Bay



Ailsa Bay



Ailsa Bay



Ailsa Bay



- Ceres I 108° LP.5.1' 2007.3 Ailsa Bay 9 årig.

- 57.2 %
- Trippeldestillerad med madeira barrique finish.
- 9 år gammal
- Independent buteljerare Scotch Universe.
- 65.5 Euro på https://shop.mein-lieblingswhisky.de/
https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/156354/scotch-universe-ceres-i-108-lp51-20073
- Scotch Universe har universum som
namnsättning, baserad i Glasgow & Tyskland
och är relativt ny inom independent marknaden.

https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1805/ailsa-bay/

https://shop.mein-lieblingswhisky.de/
https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/156354/scotch-universe-ceres-i-108-lp51-20073
https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1805/ailsa-bay/


Lite fakta om Aisla Bay.

-16 pannor o koka sprit i.

- 12 Milj liter per år. Endast GlenLivet, 21 milj och Macallan 15 är större.

https://www.whiskyinvestdirect.com/about-whisky/malt-whisky-
distilleries-in-scotland

-Grundades 2007 för att ersätta Balvenie i blended whisky.

-Ligger i samma lokaler som Grain destilleriet Girvan.

-Byggdes på exakt samma lokalisation som Ladyburn.



Tack för denna gång!

Nästa provning är sommarprövet hos Bozze.

Ha en fortsatt trevlig kväll.


