
Pröv 2 

 

Whisky #1 

 

Namn: The Arran Malt 

Destilleri: Isle of Arran distillery 

Område: Highland/Islands 

Ålder: 18 år 

Styrka: 46 % 

Pris: 849:-  

Nr på Systembolaget: 85562 

 

Kuriosa:  

 

Ett modernt destilleri som slog upp portarna 1995 i Lochranza på norra delen av ön. I början av 

1800-talet fanns det mer än 50 destillerier på Arran. 

 

Detta är den sista buteljeringen i en triologi av 16,17 och 18 årig Arran som var en nedräkning 

till denna första officiella 18-åring. 

 

De använder ingen torv i sin produktion utan endast orökt malt. Man använder heller aldrig 

färgämnen eller kylfiltrerar sin whisky. 

 

Ex sherry 

 

Färg: Guldfärgad sirap? 

Doft: Fruktig honung med toner av ingefära och mörk choklad. 

Smak: Söt och kryddig. Först lite Creme brulee följt av pomerans och kolad ek. 

Eftersmak: Lång och kvardröjande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Whisky #2 

 

Namn: Stronachie (prominent nose/head land in the valley) uttalas Stro-na-key 

Destilleri: Benrinnes distillery för A.D. Rattray Ltd 

Område: Highland/Speyside 

Ålder: 18 år 

Styrka: 46 % 

Pris: 699:- 

Nr på Systembolaget: 84453 

 

Kuriosa:  

 

Denna whisky är ett försök av A.D. Rattray att återskapa en whisky som tillverkades på 

destilleriet Stronachie som var aktivt mellan 1890-talet och 1928. Redan under denna tid 

representerades märket av A.D. Rattray. 

 

Destilleriet var beläget i en ödslig dalgång i Perth-Kinross vid en isolerad väg som gick genom 

Ochil bergen. Stronachie Distillery producerade enligt dem själva whisky av  traditionell 

Highlandland stil. 

 

Denna whisky är ett försök att återskapa en whisky som producerades på Stronachie 1904 och 

som köptes in på en auktion 2002. Flaskan som köptes in var en av fyra som fortfarande 

existerade. 

 

För att kunna reproducera denna whisky från en annan tid togs ett litet smakprov som sen 

jämfördes med flera prov från Highland/Speyside destillerier. Till sist föll valet på Benrinnes för 

att reproducera originalet och enligt A.D. Rattray stämmer resultatet mycket bra överens med 

orginalet vad gäller doft, smak och karaktär. 

 

Whiskyn belönades med en guldmedalj på San Fransisco World Spirits Competetion 2015. 

 

Inga färgämnen och ingen kylfiltrering 

 

Färg:  

Doft: Stark honungsdoft, ljung och en rejäl dos malt med en kryddighet och citron i bakgrunden. 

Smak: Mycket kropp, robust och oljig. Maltkakor med honung, kryddig och pepprig 

Eftersmak: Smakrik och komplex. 

 

 

 

 



 

Whisky #3 

 

Namn: Tormore från A.D. Rattray’s serie Cask Collection 

Destilleri: Tormore distillery 

Område: Speyside 

Ålder: 18 år destillerad 15/6 1995 och buteljerad 20/1 2014 

Styrka: 49,8% (cask strenght) 

Pris: 1000:- 

Nr på Systembolaget: 85008 

 

Kuriosa: 

 

A.D. Rattray är den äldsta vin & sprithandlaren i Storbrittanien. Etablerad 1868. Startade som 

importör av olivolja, vin och sprit, men blev snabbt en aktör i whiskybranchen. 

 

Styrs sedan 2004 av Tim Morrison som är 4:e generationen i rakt nedstigande led til grundaren 

Andrew Dewar Rattray. 

 

Företaget hette tidigare Dewar Rattray men tvingades byta för att det var för likt Dewar’s. 

 

På A D Rattray gör sitt yttersta för att köpa intressanta och ovanliga fat som återspeglar olika 

stilar och nyanser som karaktäriserar de sex? skotska whisky regionerna. 

 

Highland, Lowland, Speyside, Islands, Campbeltown och Islay 

 

Alla whisky som ingår i serien cask collection är single cask, tappade vid fatstyrka och är varken 

färgade eller kylfiltrerad. 

 

Just denna har legat på ett Bourbon hogshead #20092 och upplagan var 288 flaskor 

 

Färg: Guldgul 

Doft: Choklad toner med en aning te. 

Smak: Mjuk och krämig, maltsocker 

Eftersmak: Söt och trevlig. 

 

 

 

 

 

 

 



Whisky #4 
 

Namn: Bunnahabhain 

Destilleri: Bunnahabhain distillery 

Område: Islay 

Ålder: 18 år 

Styrka: 46,3% 

Pris: 1299:- 

Nr på Systembolaget: 85503 

 

Kuriosa: 

 

Destilleriet ägs av Burn Stewart Distillers som i sin tur ägs av den sydafrikanska vin och sprit 

producenten Distell Group.  

 

2010 tog Burn Stewart Distillers beslutet att höja alkoholhalten något, till 46,3% och sluta 

kylfiltrera. Whisky som ingår i deras utbud är Bunnahabhain, Tobermory, Ledaig, and Deanston. 

 

Bunnahabhain har alltid varit en “lätt” whisky med Islay mått mätt och sen 60-talet har den 

knappt haft någon rökrighet alls. Den har dock varit lite rökigare och man gör försök att hitta 

tillbaka. 

 

Idag produceras dock ca 20% rökig whisky å Bunnahabhain och man experimenterar med nya 

sorter. Ett exempel på modern rökig Bunnahbhain är t.ex. Toiteach. 

 

Lagrad på sherry fat, vilket är ganska vanligt his Bunnahabhain. Man använder så klart bourbon 

också, men blandar den ofta med sherry. 

 

Färg: ?? 

Doft: Salta karameller som övergår till kladdig toffee pudding strösslats med muskot. Strax efter 

kommer toner av läder. 

Smak: Tunga, kraftiga sherry toner som piggas upp av havssälta. I en andra våg framträder 

kastanj och kryddiga trätoner. 

Eftersmak: Kryddig, ekig. Avslutningen är varm och lång, sälta och sherry hänger med ända till 

slutet. 

 

 


