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Clydesdale bjuder in till panelprovning
Text: Jerry Lindahl, Foto: Jerry Lindahl

Tisdagen den 10 maj bjöd Thomas Sundblom in till Clydesdales första panelprovning. Till
sin hjälp hade han Emanuel Ringbom. Det skulle testas ett tiotal olika spritsorter ur Clydesdales sortiment och stämningen bland de tio deltagarna var naturligtvis förväntansfull.
Syftet med panelprovningarna
Syftet med panelprovningarna är att ta pulsen på ett antal produkter, i det här fallet var det frågan
om tio olika produkter. Det behöver inte vara just whisky utan fokus är på bra lagrad sprit. Sedan
kan det i princip vara viken spritsort som helst. Så räkna med överraskningar.
Återkommande event
Meningen är att det ska bli ett återkommande event med panelprovningar hos Clydesdale,
som skickar ut inbjudningar till ett fyrtiotal personer, vilkas åsikter enligt Clydesdale kan vara intressanta. Det är först till kvarn som gäller så man måste svara snarast på det utskickade mailet. Ett tips
är att läsa informationen i mailet noga. De som lyckas svara först blir inbjudna till panelen. Det betyder att det kommer att vara en naturlig variation bland deltagarna och att sammansättningen av deltagare kommer att vara unik vid varje provningstillfälle. Har man accepterat att komma är det bäst
att dyka upp, annars blir man svartlistad för ett antal framtida panelprovningar.
Bedöms blint och individuellt

Varje dryck skulle bedömas blint och personligen av deltagarna enligt tre kriterier. För det första om
man ansåg att drycken i fråga var tekniskt bra eller dålig. För det andra om man personligen tycker
det var gott eller inte. Och för det tredje och sista, om drycken var värd sitt pris i förhållande till
smak och upplevelse.

Varje spritprov bedömdes och analyserades noga av deltagarna.
Mitt jobb i det hela blev att dokumentera hela tillställningen vilket visade sig svårare än jag trott då det var lätt att ryckas med
av de övriga deltagarnas entusiasm och glömma bort varför jag
var på plats. Efter att vi fått reda på alkoholhalten bedömdes
färg, doft och sist men inte minst smaken. Efter att varje deltagare satt sina poäng hade man en öppen diskussion om vilka
intryck man fått och vad man ansåg om drycken i fråga. Överraskningarna var många och diskussionen gick ibland högljutt
bland panelens deltagare och de flesta verkade trivas med uppgiften. Vi höll på i gott och väl tre timmar innan alla spritsorter
var testade och analyserade.
Poängen räknades samman och det visade sig att följande tre
hade kvalat in i toppen. (Att hamna sist i denna lista är absolut inget nederlag, då kvalitén är hög på
alla sorter.)
1. Berry's Own Selection Springbank 18 y 46%
8,6p
Beställningssortimentet nr 87980
1264:En enig panel hade lätt att utse kvällens vinnare. Med sin väldigt balanserade karaktär har denna
Springbank åter igen visat att Berry Bros & Rudd kan detta med whisky.
2. Prunier VSOP Cognac Grand Champagne 40%
8,4p
Beställningssortimentet nr 87532
569:Panelen var väldigt häpen över att Cognac kunde vara så gott och så fantastiskt mild och fruktig
som denna. Den klara vinnaren vad gäller prisvärdhet.
3. Caol Ila 30y Creative Whisky 49.6%
8,3p
Beställningssortimentet, nr ej klart, släpps 1/6
1589:Att gammal whisky ofta är bra är välkänt. Men panel som provade helt blint hittade en klar favorit
från Islay som fick höga poäng och även ansågs vara prisvärd.
De övriga:
4. Kilchoman Spring 2011 släpps 1/6
5. Benriach 1991 Raw Cask 57.9% BS 85522
5. Caroni Rum 1992 Full Proof BS 87163
7. Michter’s US#1 Bourbon BS 85568
8. Dewar Rattray Selection Batch 01 BS 85529
8. McCarthy’s Single Malt BS 85814
10. Port Ellen Old Bothwell #2852 släpps 1/6
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