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Strathisla 12år
Namn Utseende Doft Smak Betyg
Allvetaren Bärnsten, långa ben Fruktig, päron 7

Nordskan Bärnsten, långa smala ben Päron, mild, sen nöt 8.5

Lillpojken Brons, fina ben, som nyckelpigans Päron, gummi 8

Pralinen Bärnsten, rödgul, långa smala ben Mild frukt, vanilj 7

Flabbet

7

Skäggdoppingen Bärnsten, långa ben Fruktig, päron Frukt, viss pepprighet 6
Ulla-Bella Bärnsten, mörk, långa smala ben, oljig Päron, Greve Molke, mint 9

Morsan Bärnsten, långa halvsmala ben Pärondoft 8

Nyckelpigan Bärnsten, långa smala ben Päron, lite parfym Sötma, päron, stickig 8
Moldodavitchka Blekgult Karamell Aprikos, honung 6
Yoda Ljus brons, sega mellanbreda legs, 40-43%

6

Pryon Guldfärgad, gyllengul Päron, smör, kola Päron, smör, sirap, frän 8
Sammanfattning Bärnsten, långa ben Päron, fruktig Söt, frukig, sting 7.4

Söt, karamellig med visst 
sting efteråt.
Karamell, mild först, bett 
sen
Söt, päron, med het 
avslutning
Snäll mild honung, med 
sting efter en stund

Ljust bärnstens färgad,  långa smala ben av 
fiskbenskaraktär

Toffee, frukt, karamell, mjuk 
balanserad med lätt ton av mogna 
päron o punsch med lätt far.

Exotisk frukt, lite banan 
och mango med vanilj. 
Framträdande alkohol 
smak på slutet.

Päron, mild sötma, 
karamell, pepprig
Fruktig, snabb smak, 
intensiv, medelfyllig

Trevlig doft, fruktig, inte för 
stickig mer mjuk

Kraftig första smak, ligger 
kvar, medellång efter 
smak, god
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Cragganmore 12år
Namn Utseende Doft Smak Betyg
Allvetaren Brons Torkad frukt (aprikos) Oljig, sälta, marsipan 5
Nordskan Bärnsten, korta smala ben Spritig, lite fat, torkad frukt, kola Besk, fat, kvar länge 7
Lillpojken Brons, långa snabba ben Citrus, frisk, bränt Stark, besk, fat 4
Pralinen Ljus bärnsten, korta breda ben Spritig, torkad fruktkaka Besk, lång smak 5
Flabbet Lite matt gyllengul, oljig

7

Skäggdoppingen Gyllengul Något torv, lite fruktig 6.5

Ulla-Bella Guldgul, klar, vattning, korta smala ben Citrus, kola Spritig, sträv, russin 7
Morsan Gyllengul, halv sakta ben Fat karaktär 5

Nyckelpigan Gyllengul Vanilj, russin 5

Moldodavitchka Blekgul Karamell, lakrits Kola, smör 5
Yoda Ljusare bärnsten, Bredare ben 40-43%

5

Pryon Ljusgul, blekgul Lätt, karamell, kola, smör Frukt, aprikos, russin 7
Sammanfattning Gyllengul Frukt, citrus Besk, lång eftersmak 5.7

Markant doft av fruktkaka som 
övergår i en balaserad doft av 
torkad frukt, fat och mogna äpplen, 
citrus

Snäll balanserad med vanilj 
och lakritsrot, fat, 
spännande, eldig, pepprig 
eftersmak som är lång

Oljig, lite russin, rund fat 
karaktär

Fat, eldig, russin, god och 
lång eftersmak
Torkad frukt, besk, 
stensöta

Lättare doft, fruktgodis, sötare, 
friskare, tunnare

Lite mer sälta, lite för platt 
i smaken. Kort eftersmak. 
Nja ok, inte min typ. Lite 
tunn, sprit
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Laphroig 12år
Namn Utseende Doft Smak Betyg
Allvetaren Gyllengul Gräs, torv Söt, sträv 6.5
Nordskan Bärnsten, smala långsamma ben Rökig, tjära, lite citrus, hav 5

Lillpojken Ljusgul, den hade ben Rökig, tjära, torv, tång Besk, marsipan, honung 7
Pralinen Bärnsten- åt guld, långa hängiga ben Tjära, rökig, torv, läder 11+

Flabbet Höstgul med snabba ben

7

Skäggdoppingen Gyllengul 7

Ulla-Bella Guldgul, långa ben, oljig Nötig sherry, rökig tjära 5

Morsan Ljusare gyllengul, snabbare ben Rökig, tjärad tåg 5

Nyckelpigan Gyllengul Rökig, sadelolja, tjära Pinnbröd, torr, söt 7
Moldodavitchka Blekgul Bra! Torv, gummi Nougat, lite rök 5
Yoda Bärnsten, medeltjocka ben, 43-46%

7.5

Pryon Guldfärgad, gyllengul Rökig, bränt, tjära 8

Rökig, stickig, sherry, 
tjärad hampa

Len rök, nåt söt, mycket 
god, bra med choklad

Markerat rökig men balanserad, 
doft med rök, tjärad hampa, lite fat

Torr, koncentrerad, 
balanserad rökighet, smör, 
asfalt, lätt sötma i 
eftersmaken, nötter

Rökig, tydlig fat karaktär, tjära, 
havssälta

Lätt, mild, rökig, fatigt, 
sötma
Spritig, sträv, hav, bränt 
gräs
Torr, sälta, rökig, lång 
eftersmak

Rökighet finns, gräsighet, bränt gräs, 
skotsk hedmark

Rökighet Islay?, Lagga? 16? 
Mjuk rökighet men klart 
god, rökinslag påtagligt 
men säkert bra med 
choklad

Kryddig, beska, kraftig, söt, 
rökig



Sammanfattning Gyllengul Rökig, tjära Rökig, sträv 6,8+
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