
Sammanställning, slattarnas afton 12/6-09  (Bettan):
I den här sammanfattningen tas inte någon historia med på de 6 tidigare smakade 
sorterna, ni hänvisas till tidigare sammanställningar som finns i vår VWS-pärm. 
Däremot görs en lätt jämförelse med tidigare kommentarer.

Teachers:
Utseende: honungsgul till uringul, med oljig konsistens - vilket stämmer med föregående 
provning.
Doft: vanilj och kåddoftande även karamelldoftande – tidigare tyckte vi att doften var 
stickande och lätt rökig.
Smak: lite sträv och spritig, stickig smak. Även smakomdömet mild med inslag av nöt samt 
lite rökig fanns med. Detta att jämföra med tidigare: lätt torvig med inslag av tång.
Omdöme: varierar mellan 3 - 6 och genomsnittsomdömet blir 4,6 jämfört med tidigare: 3,14.

Black ribbon 10:
Utseende: Blekgul, guldfärgad vilket stämde ganska bra med tidigare omdöme.
Doft: Allt från lätt citrus och torkad frukt till finkel och medicinal. Detta stämmer väldigt bra 
med tidigare omdöme. 
Smak: Len mild, stickig, aprikos, tunn, oljig, besk, lätt sälta, lite gräs, kraftig. Som ni ser så 
varierar det mycket, vilket det även gjorde vid förra provningen.
Omdöme: varierar mellan 3 – 5 och genomsnittsomdömet blir 3,5 jämfört med tidigare 3,63.

Caol Ila 12 years:
Utseende: blekgul. 
Doft: tjära, jord, gräs, rökig, maritim karaktär, 
Smak: trä, kryddig, fyllig, kraftig, lite sälta, torkad frukt, lakrits,
Omdöme: varierar mellan 0,5 – 7,5 och genomsnittsomdömet blir 5,4 jämfört med tidigare: 
5,5. Här stämde utseende, doft, smak och omdöme väl överens med tidigare provning.

Dewar´s 12 years old:
Utseende: blekgul, sherry, bärnsten, guld.
Doft: lätt, blommig, citrus, frukt, honungskaramell att jämföra med tidigare: stickande, 
medicinal, ljung, söt och nougat.
Smak: sälta, trä, marsipan, kort, after eight, lätt parfym, platt. Tidigare: allt från nöt, salt, 
pepprig till len.
Omdöme: varierar mellan 3 – 7 och genomsnittsomdömet blir 5,5 jämfört med tidigare 4,63.

Glenmorangie 10 years:
Utseende: blekgul, guldgul, höstgul. Stämmer väl överens med tidigare omdöme då vi tyckte 
att den var blekgul till saffransgul.
Doft: vanilj, kola, frukt, lite sherry, mjuk, blommig, sträv, besk, choklad. Även detta får väl 
sägas stämma med våra tidigare doftupplevelser då omdömet blev allt från godis till fruktigt 
med lite stickande doft.
Smak: salt, fyllig, vanilj, sträv, fatig, smakrik, balanserad, stickig, karamell. Tidigare 
sammanfattning löd: ”smaken kopulerar i mun, den är mjuk, lång och ger en härlig eftersmak. 
En liten ton av vanilj och aprikos”.
Omdöme: varierar mellan 3 – 8 och genomsnittsomdömet blir 6,4 jämfört med tidigare: 7,45



The Balvenie 12 doublewood:
Utseende: saffransgul, guld, brons, bärnsten vilket stämde med tidigare omdöme.
Doft: frukt, smör, diesel, olja, kryddig, gammal äppelskrutt från papperskorg. Tidigare tyckte 
vi att den var mer harmonisk med mycket kola/blom/karamelldoft.
Smak: fyllig, balanserad, smör, stickig, punsch, söt, gräs, nöt vilket stämmer med tidigare 
smakomdöme.
Omdöme: varierar mellan 6 - 8 och genomsnittsomdömet blir 6,9, jämfört med tidigare 6,31.

Ardbeg:
Valdes av värdinnan då hon ville passa på att smaka på en riktigt rökig whisky, samtidigt som 
hon inte ville riskera att den blev stående i skåpet om den inte var till belåtenhet.

Whiskyn är en 10 år gammal Single Malt Scotch. Bröderna McDougall startade ett destilleri 
på Islay 1798. Först 1815 började de sälja i kommersiellt syfte, innan dess var det 
smuggelverksamhet som gällde. Det gick bra för dem och på slutet av 1800-talet var det 60 
anställda och det omsattes en miljon liter. Familjen sålde 1973 destilleriet till en fond: Allied 
Distillers. Efter ett tag upplevde ägarna det som om man hade liknande whisky inom fonden 
så detta destilleri lades ner. Det öppnades igen 1989 och drevs lite på halvfart fram till-96 då 
man beslöt sig för att sälja. Glenmorangie PLC köpte då upp Ardbeg och driver det idag med 
”gamla hantverkstraditioner”, såsom speciellt torvrikt vatten samt torvrökt korn. En stor del 
av whiskyn lagras i first-fills och second-fills bourbonfat från Jack Daniels Distillery. Det 
lagras vid havet vilket man hävdar ger en stänk av tång och sälta.

Kommentarer om whiskyn
Utseende: ljusgul, flädersaft, 
Doft: rökig, torvig, tjära, lite stickig men även omdömen som mint, nöt och vanilj förekom.
Smak: trä, torv, maritim (tång) karaktär, lång och balanserad.
Omdöme: varierar mellan 3 – 8 och genomsnittsomdömet blir 5,6.


