Prov 2 – 2021
Raw yet refined
En online provning med Kopparpannans Whiskyklubb

Lite fakta om produktionsanläggningen
• 2 Wash Stills eller mäsk-/Lågvin- pannor på vardera ca 10,000 L med en liten
”boilingball” och väldigt höga lyne arms som har en överdriven u-formad böjning med ett
återföringsrör vid sin lägsta punkt innan den kyls av.
• 3 ganska små enkla Spirit Stills eller Sprit pannor på vardera ca 7,500 L av traditonell typ
med relativt kort lynearm, utan ”boiling ball” eller u-formad böjning.
• Alla fem pannor är anslutna till kylkar i trä av typen “worm tubs”. Dessa byttes ut 19971998 men är exakta replikas av de tidigare.
• 1 Rostfri Mashtun eller Mäskkar ca 6m i diameter med 8 tons kapacitet av lautertyp.
• 8 Washbacks eller Jäskar maxkapacitet på ca 50,000 L i Oregon furu. Jästid 65-75h
• Årlig produktion 2020: ca 3,150,000 L
• Whiskyn torvröks till en fenolhalt av 18-25 ppm
• Vattentäkt Cnocnan Speireag Burn, kylvatten kommer dock från Carbost burn

De två lågvinpannorna till höger och de mindre
Spritpannorna till vänster.
Den väldigt speciella formen på sista delen av
lågvinpannornas lynearm

Lite fakta om destilleriet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundat av bröderna Hugh och Kenneth MacAskill 1830
Först 1843 fick destilleriet sitt nuvarande läge vid sjön Loch Harport
Destilleriet trippeldestillerade sin whisky fram till 1928.
Pannhuset totalförstördes 1960 av en brand. Efter en återuppbyggnad
tillverkades nya pannor, som exakta kopior av de tidigare, in i minsta skavank.
Ägs sedan 1997 av Diageo.
Dess “standard whisky” ingår sedan 1988 i serien “six classic malts”.
Namnet betyder sluttande klippor, och uttalas "Thalas gair" på språket norse.
Whisky från destilleriet utgör den ena delen i blended malt whiskyn “Poit Dhubh”
Det är ett av två kvarvarande “Clearance Distilleries”, Clynelish är det andra.

Lite fakta om “The Highland Clearences”
The highland clearences var som mest intensiv 1750 to 1860 och drevs främst av privata markägare,
den jordägande arvsadeln i Skottland, som avhyste alla familjer bosatta inom ett specifikt område
på samma gång. Man inhägnade även allmänningar och skiftade fokus från odlingsjordbruk till
fåruppfödning.
En "clearance" har definierats som ”En avhysning av alla familjer bosatta inom ett och samma
område, exempelvis från en dalgång, på en och samma gång”.
Tvångsförflyttningarna möjliggjordes genom att böndernas rätt att bruka jorden och villkoren för
detta inte var lika rättsligt definierade i Skottland som i England. I England gällde för många bönder
så kallad "copyhold", ett system med ärftlig borätt. De skotska bönderna i höglandet hade inte
motsvarande skydd och kunde skaffas ur vägen tämligen lätt.
Den samlade effekten av detta, tillsammans med den omfattande frivilliga utvandringen som ägde
rum under samma tidsperiod, gjorde att Skottlands kulturlandskap till stora delar ödelades.
Framförallt mycket av den gaeliska kulturen tillintetgjordes.
Vissa personer tilläts dock stanna, om de jobbade med något som bringade inkomst till markägarna
eller andra fördelar. Med ett claerence destillery menas att det i praktiken var den enda
arbetsgivaren i ett rensat område och endast de som jobbade på destilleriet eller i direkt anslutning
till det som leverantör av spannmål etc fick bo kvar i det rensade området.

Om ni inte redan listat ut det, talar vi såklart om

Whisky #1 – Talisker 10 YO
Nr på systembolaget: 411
Ålder: 10 yo
Område: Islands , Isle of Skye (Highland)
Alkoholhalt: 45,8%
Pris: 449 SEK
Volym: 700 ml
Talisker beskriver drycken på detta sätt
Doft: Kraftfull torvrök med bara en antydan till havsvattensaltet av färska ostron, ackompanjerat av en citrussötma.
Smak: En rik sötma med torkad frukt, rökmoln, kornmalt, värmande och intensiv. Pepprig längst bak i gommen.
Avslutning: Stor, lång, värmande och pepprig avslutning med en aptitretande sötma.
Kuriosa
Talisker 10 Year Old, kärnan i Talisker-familjen, den destilleras dubbelt för att skapa en rik, djup karaktär som förkroppsligar de

maritima egenskaperna hos en kust whisky som sedan får mogna i minst 10 år i amerikanska ekfat.
Det är en av världens mest prisbelönta Single Malt Whiskyerna i världen inklusive guldmedaljvinnare vid
San Francisco World Spirits Competition 2018.
Serveringsförslag: Talisker 10 år bör avnjutas som den är utan krusiduller eller vatten.

Whisky #2 – Talisker Distillers Edition 2020
Nr på systembolaget: 40855
Ålder: 10 yo (vintage 2010)
Område: Islands , Isle of Skye (Highland)
Alkoholhalt: 45,8%
Pris: 619 SEK
Volym: 700 ml
Talisker beskriver drycken på detta sätt
Doft: Skarp och väl fokuserad; ingen kvardröjande rök, men en underbar sultana sötma.
Smak: Tydliga torvtoner som övergår i en palett av söt rostad malt och en "spräcklig" torrhet.
Sherryn ersätter de vanliga peppartonerna med en rik och oljig sötma.
Avsluting: Intensiva kakaonoter, underbar vanilj och ihållande torv. Mycket välkomnande, stor söt-torr
balans med betoning på det söta.
Kuriosa

Diageo's Distillers edition serier släpps på hösten och är baserade på en årgång, så året whiskyn destillerades och fylldes i fat
står alltid tydligt på flaskan dock inte alltid buteljeringsåret som i detta fall.
Taliskers DE, som gavs ut första gången 1999, anses vara ett utmärkt exempel på balans mellan sötma och torrhet, där lockande sherry ger en sötare skärpa.
Den lagras största delen av tiden på amerikanska ekfat men får en finish på ex sherryfat av Amoroso Sherry typ. Okänt hur lång finish.
Serveringsförslag: Med is eller ett stänk vatten.

Whisky #3 – Talisker Special Release 2019
Nr på systembolaget: 40647
Ålder: 15 YO
Område: Islands , Isle of Skye (Highland)
Alkoholhalt: 57,3%
Pris: 1249 SEK
Volym: 700 ml
Talisker beskriver drycken på detta sätt
Doft: Mild men ändå märkbart kryddig och lätt nästorkande. Aromen är maritim, med toner av havssalt, torr tång, avskrapad
båtlack och varm sand, på en bas av oljig torv och malt. Honung och rök.

Smak: En munfyllande konsistens med naturlig styrka, först oväntat söt innan en kryddigheten hävdar sig, med en nypa salt.
Den kända chilihettan när du sväljer finns fortfarande kvar, medan pepprigheten bak i gommen nu tillkännager sig genom
komplexa vågor av torr kryddighet.
Avslutning: Lång och kryddig, med en härlig eftersmak. Lätt torr. Med vatten blir den, längre, rundare, kryddigare och mer pepprig.
Lämnar en röktråd på tungan.

Kuriosa
Även Special Releases är en Diageo serie. Den första Special Release som släpptes var en 28 årig Talisker 2001, tätt följt av en 22 årig Port Ellen. Temat 2019
var ”Rare by nature” och sägs representera respektiver destilleris “distinctive nature and characteristics”.
Serveringstips: Bäst med en skvätt vatten.

Whisky #4 – Talisker Special Release 2020
Nr på systembolaget: 11679
Ålder: 8 yo
Område: Islands , Isle of Skye (Highland)
Alkoholhalt: 57,9%
Pris: 1049 SEK
Volym: 700 ml

Talisker beskriver drycken på detta sätt
Doft: En lätt stickande känsla. Topptonerna är söta och maritima, med inslag av melass och kristalliserat socker
som tävlar med torr tång, sälta och jod, allt på en rökig bas med spår av förkolnat kött.
Smak: En mjuk, slät känsla och stor smak med sälta och lätt sötma innan den välkända Talisker-peppern tar över.
Mycket torr.
Avslutning: Lång, varm pepprig och torr till en början. Blir eftersom söt och rökig med den typiska Talisker
chilipeppar känslan i svalget. Med vatten blir den något mer avrundad men ändå sig lik, lämnar en röktråd på tungan.
Kuriosa
Ytterligare en specialrelease, temat 2020 är detsamma som för 2019, ”Rare by nature”. Denna utgåva är lagrad 8 år på ex karibiska romfat
som lagrat pot-still rom.
Serveringsförslag: Ett kraftfullt exempel på Talisker med massor av destilleri karaktär som avnjuts bäst nedvattnad till minskad styrka.

Tack för denna gång!
Nästa provning är den 22 maj
Den kommer att ledas av Jonas Rosén på det finurliga temat
“ABBA”

Ha en fortsatt trevlig kväll.

