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Med tanke på att årsmöte skulle hållas och att dagens sorter var förhållandevis 
dyra valde jag bara två sorter till dagens provning.

Oban Single Malt 14 år
Den här whiskyn valdes enbart av känslomässiga skäl. Det första är att den ingår 
i ”The Six Classic Malts”, vilket låter elegant, eller hur? Det andra är att det är 
beläget vid ett fiskeläge på Skottlands västkust, dit skulle jag gärna vilja åka.
Bryggeriet tillhör de äldsta i Skottland och grundades 1793 av John och Hugh 
Stevenson. Det har stängts på grund av platsbrist och åter öppnats i samband 
med modernisering och har på senare tid fått priser för sin fina kvalitet.

Kommentarer:
Utseende: Bärnsten, oljig, sherry
Doft: Fruktig, söt, honung, vanilj, sherry, torkad frukt, karamell, knäck, smör, 
nougat, fatkaraktär
Smak: Fruktig, karamell, smörkola, kryddig, något rökig, volym, , vilket ger ett 
medelvärde på sälta, aprikos, päron, trevlig eftersmak 
Omdöme: Bedömningen ligger mellan 7 och 8,5, vilket ger ett medelvärde på 7,6. 

Yamazaki Single Malt 12 år
Hur kan man komma på att välja en japansk whisky? Kan japanerna göra whisky? 
Uppfyller dagens val kriterierna i stadgarna?
Det var icke namngiven medlems förslag att prova japansk whisky, men tyvärr 
var han inte närvarande då det begav sig. 
Ja, japanerna kan göra whisky, dock inte (enligt kvällens omdömen) lika bra som 
t.ex. skottarna.
Enligt stadgarna kan man ta med whisky från andra ställen än de etablerade, men 
det måste finnas någon slags koppling. Det kan man säga om denna whisky som 
tillverkas av Suntory, som äger Japans äldsta destilleri. 1923 byggdes Yamazaki 
Distillery i en dalgång utanför Kyoto, enligt skotsk modell och där likheterna med 
Skottlands natur var slående. Då forslades även skotska ekfat  till Kyoto, men 
man mältade sitt eget korn. Numera köper man färdigmältat korn från 
Skottland. Denna single malt har lagrats i tre olika typer av fat: japanska, 
amerikanska och spanska ekfat. Även denna whisky har erhållit priser.



Kommentarer:
Utseende: Brons, matt, höstgul, oljig, ljust ölfärgad, bärnsten, guld
Doft: Lite kemisk, sötma, stickande, syntetisk, nöt, marsipan, olja, blommig, 
frukt
Smak: Rundare smak i början, nöt, torr frukt, anis, oljig, stickig, marsipan, 
pepprig, rökig, russin, sötma, spritig
Omdöme: Här ligger bedömningarna lite lägre, mellan 2 och 6, vilket ger 
medelvärdet 4,7.

Därefter hölls årsmötesförhandlingar och slutligen intogs ”älgjansson” med 
tillbehör och trevlig samvaro. 

                                                                              Marie Nordh


