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Den 14 juni var det åter dags för Clydesdales provningspanel att sammanstråla. Kvällen till 
ära hade tio deltagare samlats. Det här var andra gången som panelen sammanträdde och 
förväntningarna var naturligtvis höga och humöret gott. Till sin hjälp hade Thomas Sund-
blom den trevlige Emanuel Ringbom som samordnare och jag själv vid protokollet. 

Varje deltagare i panelen ska bedöma 
varje produkt enligt tre kriterier, teknisk 
kvalitet, om man tycker om den eller 
inte och hur prisvärd man anser att den 
är. Denna gång provades det nio olika 
whiskys som inte nödvändigtvis kom 
från Skottland. Under tre timmar dofta-
des och provades det whisky och skrevs 
anteckningar så pennorna nästan glöd-
de. Alla var mycket fokuserade och med 
jämna mellanrum kom det spontana 
tillrop som "o Jesus! det stack till i nä-

san" eller "känns som krutstänk på en planka" eller "den här kan funka som snaps" eller "mmm, vin-
teräpplen" eller "man blir inte klok på det här". 
 
Men kvällens absolut bästa kommentar levererades av Christer Undemo 
när han fällde omdömet "en rök höger" om Double Barrel Highland 
Park-Bowmore som detta till trots fick nöja sig med en femteplacering. 
 
Som ett led i panelprovningarna kommer tre av de provade produkterna 
som får högsta betyg av panelen att bli nominerade till Tasting Panel 
Awards i klasserna guld, silver och brons. Producenterna kommer även 
att få ett snyggt diplom med utmärkelsen. 
 
1. Amrut Fusion 50%           8,7p 

Doft: Tydlig doft av äpple eller äppelpaj, söt vaniljgodis, smörkola och rök.  
Hög äppelfaktor! 
Smak: Rund, pepprig, chilichoklad, rök och äppelkaka med kanel. Kraftfull och balanserad. 
Höstpromenad med hunden! 

Amrut visar åter igen att även Indien kan göra en single malt whisky av yppersta kvalitet. Kornen 
som används växer vid foten av Himalayabergen. Whiskyn är destillerad och lagrad i det tropiska kli-
matet i Bangalore på cirka 1000 meter över havet. Exotiskt! Återfinns i Beställningssortimentet med 
nummer 86373-01 och kostar 629 kr.  
 
2. Macduff Sherry Cask 2000 61.1% från Dewar Rattray    8,0p 

Doft: Sherry med apelsin, romerska bågar, kaffe. Fruktig och blommig med tutti frutti i bak-
grunden och mentol. 
Smak: Sherry,kaffe, choklad Lätt bitterhet En aning rök och en lätt sälta i eftersmaken. 
Mjuk och trevlig sherry med lång finish! Skogskänsla! 

Dewar Rattray gör sitt yttersta för att hitta de bästa faten som marknaden kan erbjuda och buteljerar 
dem som single cask. Varje whisky de släpper reflekterar den speciella karaktär som ursprungsområ-
det ger. De är alla buteljerade vid naturlig alkoholstyrka direkt från fatet och man varken färgar eller 
kylfiltrerar sin whisky. Allt för att den ska smaka och se så naturlig ut som möjligt. Även den åter-
finns i Beställningssortimentet med nummer 86032-01 och kostar 1249 kr
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3. Ardmore 2003 58.2% från Adelphi        7,9p 
Doft: Pärondoft, Rök med grova mintvibbar. Doft av bastutrall. 
Komplex och intressant! 
Smak: Rök, mintchoklad, After Eight? Lakrits, päron och vanilj. Smak av torkade fikon och 
dadlar. Torr! Lite krutstänk på planka! Låång eftersmak! 

Adelphi Distillery Ltd är en oberoende buteljerare som under många år har buteljerat whisky av yp-
persta kvalité. Till sin hjälp att välja fat har man den kände journalisten och författaren Charles Mac-
Lean. Av alla fat man provar så är det ungefär bara 4% som klarar sig vidare till buteljering. Det be-
höver väl knappast tilläggas att man inte kylfiltrerar eller färgar sin whisky. Även denna whisky hittas 
i Beställningssortimentet och har nummer 85580-01 och kostar 898 kr. 
 
Det ska väl också tilläggas att inte komma bland de tre översta betyder inte att det är dålig sprit. 
Tvärt om är alla riktigt bra whiskys men konkurrensen dem i mellan är stenhård. De övriga som pro-
vades under kvällen är som följer:  
 
4. Double Barrel Highland Park-Bowmore 46% Douglas Laing BS 86047   678:-    7,5p 
5. Highland Park 12y 46% McGibbons Provenance    BS 86111   748:-  7,2p 
6. Ben Nevis Special Reserve Blend 40%      BS 83600    359:-      6,8p 
7. Toasted Oats (Bowmore) 2002 46%      BS 86264    778:-      5,8p 
8. Tuulibardine 1993 40%        BS 85860    398:-      5,3p 
9. Bowmore 2002 46% Aberdeen Distillery       BS 85829   698:-      4,9p 
 
Det är tänkt att dessa provningspaneler ska bli ett regelbundet återkommande event. Thomas siktar 
på att ha en provning i månaden med uppehåll mitt i sommaren och vid juletid. Några veckor före 
respektive panelprovning skickas en kallelse på mail till ett fyrtio-
tal personer. De första tio som svarar blir kallade till provning. Har 
man sagt ja är det bäst att komma då man annars blir satt i ka-
rantän ett par gånger innan man åter är välkommen. 
 
Avsikten med det hela är att ta pulsen på ett antal produkter i 
Clydesdales breda sortiment. Det kan vara whisk(e)y, rom eller 
cognac, ja egentligen vilken spritsort som helst bara den finns i 
Clydesdales sortiment. Fokus är att det ska vara bra grejer som 
panelen får tyck till om. 
 
Alla produkter provas blint och inte alltid i en logisk ordning så det 
gäller att ha koll på smaklökarna och vara fokuserad. Men som Thomas säger "vi ska ha roligt på job-
bet" och roligt är det onekligen. Det märktes inte minst på att fem ut av deltagarna denna gång var 
med även förra gången och med all säkerhet ser fram emot nästa gång om de svara tillräckligt fort 
förstås. 
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