
Örjans Whiskyresa

• Jag tyckte inte om whisky

• Jag kunde inte tänka mig att köpa en flaska

• Det närmaste whisky jag kom var Irish Coffee hos våra grannar i 
Örebro

• Ibland var det Tullamore Dew, men ibland hemkokt med 
whiskyessens.

• Här börjar resan….



Whisky nr 1

• Tjänsteresa till Italien

• Nära att missa flyget – hann inte handla på Tax-free

• Tvingad att handla något på flyget

• Välkänt märke i 50 cl plastflaska

• Provade att dricka den rent, med is och med whisky-sour utan 
framgång

• Gick slutligen åt i Irish Coffee…. 

• Fortfarande ingen whiskyälskare



•Alkoholhalt 
•40 %
•Färg 
•Mörk, gul färg. 
•Doft 
•Maltig doft med inslag av fat, citrusskal, halm, farinsocker och 
vanilj. 

•Pris: 354:-



Whisky nr 2

• Tjänsteresa till Skottland

• Läste om den här whiskyn i Q-magazine, som är en brittisk 
musiktidning

• Whiskyn beskrevs som flaggskeppet i den skotska whiskyindustrin

• Man lagrade bara på sherryfat vilket ansågs vara unikt

• Jag köpte en flaska…..

• Blev inte så imponerad och flaskan finns kvar sedan 1989 med whisky 
kvar, som smakar rätt bra faktiskt!



•Alkoholhalt 
•40 %
•Färg 
•Gulbrun färg. 
•Doft 
•Nyanserad, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av 
apelsinskal, valnötter, mörk choklad, farinsocker och honung.

•Pris: 549:-



Whisky nr 3

• Efter några år i mörkret med Jack Daniels och Canadian Club, så blev 
jag övertalad på en tjänsteresa av en kollega att köpa en flaska 15-årig 
whisky.

• Den var mycket god och intresset för maltwhisky väcktes…

• Den 15-åriga ersattes senare av en16-årig och har bl a vunnit VM i 
maltwhisky som Henrik Aflodal brukar arrangera.



•Alkoholhalt 
•48 %
•Färg 
•Mörk, gul färg. 
•Doft 
•Nyanserad, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av torkad 
frukt, knäck, örter, päron, choklad och vanilj. 

•Pris: 705:-



Whisky nr 4

• Efter att ha blivit bjuden på en 10 årig Laphroaig, vaknade intresset 
för rökig whisky.

• 2003 vandrade Bozze och jag som två pilgrimer i regnet från Port Ellen 
till Laphroaig, Lagavulin och Ardbeg.

• Det här destilleriet låg i malpåse mellan 1983 och 1998 innan 
Glenmorangie köpte destilleriet. ”Blaaack” är ett av deras senaste 
släpp och ska uttalas bräkande som en hyllning till fåren på Islay.

• Blaaack är slutlagrad på Pinot Noir fat från Nya Zeeland

• ”Ju mer whisky man testar, desto rökigare föredrar man”.



•Alkoholhalt 
•46 %
•Färg 
•Gulbrun färg. 
•Doft 
•Komplex, påtagligt rökig doft med fatkaraktär, inslag av gula äpplen, 
ljunghonung, körsbär, apelsinskal, tjära, klöverblommor och vanilj. 

•Pris: 1199:-



Whisky nr 5

• Nya upplevelser

• Vid ett besök på en välsorterad pub i Vilnius, provade jag Whisky nr 5

• Jag hade aldrig upplevt en så sherry-tung whisky.

• Whiskyn tillverkas av King Car Distillery på Taiwan.

• Destilleriet startades så sent som 2005, men har redan hunnit vinna 
ett antal utmärkelser i whiskyvärlden.

• Klimatet gör att whiskyn mognar mycket snabbare och att änglarnas 
andel är betydligt större än i Skottland.



Doft: Enorm sherry doft som verkligen attackerar näsan. Intensiv 
frukt fylld med russin, dadlar och honung.
Smak: En riktigt kraftig sherrykaraktär med en del ung fatkaraktär i 
botten.
Finish: Lång finish med mycket frukt och vis hetta från alkoholen.
Summering: Kavalan har samma ’problem’ som Amrut i Indien. De 
har ett varmt klimat som gör att whiskyn mognar snabbare än i 
Skottland. För detta är en ung whisky, men det är otroligt svårt att 
tro det när man smakar och doftar. Man ska också komma ihåg att 
detta är Single Casks så utgåvorna varierar från gång till gång.

Pris : 1301:-


