
Gamlingar provade ynglingar 
 

Så har det åter varit samling i källaren för Clydesdale Tasting Panel. 50 stycken av de mest 
intresserade i Clydesdales nätverk bjuds in till sittningarna. De tio första som anmäler sig 
får plats kring det dignande bordet.  Det går fort när kallelsen kommer, först till maltkvar-
nen gäller, och de lyckliga tio som lyckas svara med vändande post har en kväll i paradis-

källaren att se fram emot. 

För några dagar sedan ringde det in till sittning igen. 
På provningsbrickorna glänste två flighter med sex 
blinda malter. Stämingen och förväntningarna gick att 
nästan att ta på, i synnerhet sedan ribban vid de se-
naste seanserna lagts på en nivå som minst sagt får 
whiskyvänner att sucka av lycka. 

Vi arrangerar de här kvällarna för att vi tycker att det 
är kul. Det finns inget roligare än att prova whisky med 
kunniga och trevliga whiskyvänner, sedan ger det oss 
naturligtvis en bekräftelse på att vi jobbar med rätt 
produkter. Det är en kräsen men mycket kompetent 
panel som fattar tag i glasen, säger Thomas Sundblom. 

Deltagarna har inte den minsta aning om vad det är som provas. Det kan lika gärna vara en osnuten 
treåring från ett fräsande thailändskt destilleri som en hårig Ardbeg ur bankvalvet. 

Provat – från mormors garderob till lavendelfält 

Den här gången överraskades deltagarna av att det var idel unga skönheter i glasen. Samtliga så kal-
lade ”nasare” (NAS – no age statement). Snittet nådde nog inte ens förskoleåldern, även om det var 
någon som med fog kunde misstänkas för att ha fått växa till sig lite grand.  

Vi har en ganska liten erfarenhet av prova ung whisky, men det är viktigt att göra det för att vidga 
sina vyer och öppna upp sina referensramar, säger Emanuel Ringbom som är panelens lagkapten. 

Panelens bedömningar spretade betänkligt. Några gav mycket höga kvalitetspoäng till sorter som 
andra sågade ordentligt.  Smakbeskrivningarna som studsade mellan väggarna var minst lika variera-
de, där nämndes allt från gamla lådor i barndomens garderober till Interflorabutiker. De slutliga topp-
numren blev följande: 

Ci2 Elements of Islay, 50,5 % 788 kr (85360-01)  
Ohotad vinnare med snittbetyg 7,5. En mycket mångbottnad och välbalanserad rökig whisky med för-
modat lite fler år på nacken än de allra yngsta i flighten: ”En behagligt stillsam rök, med lager på la-
ger av söta fruktiga smaker”, ”En kaxig rackare” och ”det här är en riktigt bra Islaywhisky” var några 
av kommentarerna. 

Amrut Regular 46 %, 399 kr (447-01) 
Ständigt dessa indianer, som John Wayne sa.  
Så hände det igen – som så ofta när det vankas blindprovning – att en indier sticker upp och klappar 
till skottarna: ”en maltig, lite kolasmakande mycket trevlig whisky”, ”hittar lite lätt fin rökt i denna”, 
”jag tänker på nykokta morötter”. 

Kilchoman Machir Bay, 46 %, 498 kr (573-01)  

Den första ”färdiga” whiskyn, det som ska bli en standardbuteljering,  från lilla Kilchoman letade sig 
hela vägen till prispallen: ”Riktigt bra rök instängd i en vaniljask”, ”det här var en rejäl snyting”,  ”För 
mig är det så här rökig whisky ska smaka” var några av de mycket positiva omdömena från panelen. 
Det både bådar gott och doftar gott om Kilchomans framtid. 
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Trasig whisky 

Som ett hemligt inslag hade Thomas Sund-
blom smugit in två defekta whisky i starfäl-
tet. Flaskor som returnerats från Systembo-
laget med kork- eller smakdefekt. Korkska-
dad whisky är sällsynt, men förekommer. 
Smakdefekter kan uppstå i hanteringen från 
godkänt fatprov fram till buteljeringen. Pane-
len hade inga större svårigheter att hitta den 
defekta whiskyn, och båda placerade sig på 
sistaplatserna, även om en och annan tyckte 
att också dessa raringar var njutbara. 

Leverantörerna av de whiskysorter som ut-
nämnts till guld, silver och brons kommer att 
få ett Tasting Panel diplom tillsänt sig för den 
utmärkta placering i panelprovningen. 

På delad 4:de plats kom (utan rangordning) 

Bladnoch Distillers Choice 46%    85199-01  719:- 

Tullibardine Aged Oak 40%     85857-01  469:- 

Glenglassaugh Prelaunch Revival 46%  Varuprov 

Akashi Blend 40%       85544-01  490:- 

Big Peat 46%        86363-01   590:- 

English Chapter 11 Batch2, 59.7%    XXXXX-XX  1072:- 2 Maj 

Lg2, Elements of Islay, 58%      85466-01   724:- 

Amrut Regular 46% KORK DEFEKT UTOM TÄVLAN 

Peat Reek, BA, 46% KORK DEFEKT UTOM TÄVLAN 
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