Auchroisk 33 Years Old Bourbon Cask
Destilleriet Auchroisk har ingen lång historia då det byggdes så sent som 1974
under den stora whisky boomen då. Legenden hävdar att det på grund av
Dories Well som man kom på att det just på den här platsen fanns en fantastiskt bra vattenkälla att det borde vara ett perfekt ställe att bygga ett destilleri.
Historien är lite vag på den här punkten om det var Dorie själv som hittade
källan eller om det var en man som uppkallade den efter henne. Man är dock
överens att det var under en ”hike” när några personer var ute och vandrade
som man mer eller mindre av en slump upptäckte källan när man skulle fylla
sina vattenflaskor.
En i sällskapet jobbade på whiskyföretaget IDV (International Distillers
and Vintners) och tog med sig ett prov hem till laboratoriet där man blev så
imponerad att man då (1970) lyckade få ledningen att köpa hela området där
källan låg.
Här byggdes sedan ett destilleri och 1986 gav man ut sin första buteljering
av maltwhisky. Då man tyckte att namnet Auchroisk (som betyder vadstället
vid den röda bäcken) var för svårt att uttala kallade man whiskyn för ”Singleton of Auchroisk” eller bara Singleton. Det sista har numera kommit att
användas när man vill beskriva en maltwhisky som är en blandning av single
malt som legat på bourbon respektive sherry fat.
Singleton lades ner 2001 när man istället gav ut en 10-åring i serien Flora
and Fauna samt en årgångsbuteljering serien Rare Malt. Båda två är idag
nedlagda och ej ersatta med någon ny destilleributljering.
Auchroisk är ett ganska stort destilleri som producerar över 3 millioner
liter/år. Det mesta går dock till blandwhiskyn J&B som säljs enormt mycket i
Spanien och USA varför man har valt att inte satsa på någon egen maltwhisky
längre. Auchroisk är också en central för Diageos Speyside destillerier och
man förblandar ganska mycket maltwhisky som skall gå till blended whisky
här.
Som tur är finns det istället flera buteljeringar ifrån fristående buteljerare
och den som vi har tittat närmare på kommer ifrån Douglas Laing & Co. Detta
företag grundades av Douglas Laing i Glasgow redan 1948 och idag driver
hans två söner Fred och Stewart Laing vidare enligt samma principer som sin
pappa.
I familjen Laing har man ett valspråk när det gäller whisky; ”No colouring!,
No chill filtration!, No nonsense!” vilket gör att man alltid kan vara säker på
att det man får i flaskan är det som kommer från fatet – punkt slut!
Just serien ”The Old Malt Cask” som den buteljen vi testat kommer ifrån
startade man för att fira firmans 50-års jubileum 1998. Man har målsättningen att whiskyn skall hålla 50 procent även om det inte alltid går att
genomföra. Den butelj vi testade håller till exempel 47,8 procent och är en av
totalt 185 buteljer. Destillationen skedde i april 1975 och den buteljerades i
maj 2008. I Sverige representeras Douglas Laing av Clydesdale AB www.clydesdale.se En mycket trevlig och god maltwhisky som starkt rekommenderas.

Auchroisk 33 yo - Old malt cask Bourbon Finish
Nr.88248 / 1 536 kr

93 LGP Det första man lägger märke till i doften är komplexiteten. Här finns
vinösa fruktiga eleganta söta toner med lite citrusinslag blandade med mer
rökiga och salta tågvirkestoner. Smaken är synnerligen elegant med kraftfulla,
balanserade inslag av smörkola och torkad frukt blandat med mer örtiga och
kryddiga toner. Mycket god - smälter i munnen!

I panelen: Anders Enquist, Erik Dalhström, Anders Melldén, Anders Gjörling
och Elke Jung.
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