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Forret

Laks med avocado ice-cream

Hovedret 

Vildt ragout med stegte 
kartofler og kvæder

St Magdalene 1982 single malt 26 
år 46%  - Berry's Own Selection

Tomatin 1988 single malt 21 år  
55% - Dewar Rattray

Pulteney  1982  single malt 26 år - 
47,7%, - AD Rattray, 

Highland Park  single malt 12 år 
55 % Saint Magnus

Port Ellen 1983 single malt 24 år 
46 % Provenance



  



  

Denne smagning vil tage jer med rundt i Skotland til 5 destillerier fordelt
rund om i skotland . 2 af destillerierne er idag lukket ned , det resterende
lager bruges og en dag , ja så er det slut. Derfor er det også dyre dråber I
kommer til at udfordre jeres smagsløg med, om det så er så specielt og
om det er pengene værd eller det mere er auraen og myter der gør det ,
det er op til jer selv at bedømme.

De 5 malt whiskys I skal smag er alle ( på nær en) aftappet af uafhængie
aftappere, det vil sige at det er en whisky købmand der har udvalgt sig
nogle fade hos destillerierene som han synes er gode og tappet dem på
flasker. Uafhængige aftapperes whiskyer adskiller sig oftes væsentligt fra
destilleriernes egne aftapninger. I vores tilfælle er alle ikke koldfiltreret og
ligger på en alkoholstyrke  fra 46 til 55 %.



  



  

De uahængige aftappere der har aftappet aftenens whisker er :
Douglas/Mc Gibbon ´s  PROVENANCE serie.
A.D. Rattray ´s CASK COLLECTION 
Berry Bros & Rudd´s BERRYS OWN SELECTION

Nå´ lad os smage på de gyldne dråber inden vi gå til forretten 

Vi starter i Lowland nærmere bestemt i byen Linlithgrow som
ligger i det centrale lavland omkring 20 miles fra Edinburgh 
Det var fødestedet for Mary Queen of Scots, ruinerne af det
kongelige palads kan stadigt ses ved Linlithgow Loch. Det er
sandsynligt, at byen voksede op omkring den kongelige residens.
Byens  navn siges at betyde "Søen i den fugtig hule" fra llyn (sø),
Laith (fugtig) og Cau (en hule).



  

Whisky nr. 1 
er fra det for længst lukkede destilleri St. Magdalene. 
Destilleriet  blev formentligt grundlagt i 1765 på et historisk sted. I det 12.
århundrede lå her et hospital , oprettet af Tempelridderne til  behandling af
spedalske. Dette blev på et senere  tidspunkt ombygget til  St Magdalene
kloster. 
I 1760érne var det hele 5 destillerier i Linlithgrow, St Magdalene var en af
de første registrerede licens destillationsvirksomheder. Destilleriet blev
lukket i 1983 og en del af bygningerne er idag omdannet til lejligheder, og
så fik den en fin plads i de sagnomspundne whiskyers klub.

St Magdalene 1982 single malt 26 år 46%  - Berry's Own Selection

Læg glasset på skrå, se på gardinerne,  løber de hurtigt eller langsomt ? 
Det fortæller lidt om whiskyens alder ,og fyldigheden.

Hvis det løber hurtigt er det formentligt,  en ung whisky, en whisky med en let krop, 
Løber den langsomt er det formengenligt en gammel whisky med en fyldig krop.

Duft nu til whiskyen, vær lidt forsigtig det er 46 % alhohol  og du skulle nødigt brænde din 
duftsans af.

Hvad synes du , du kan dufte ?  
Erfaring med dufte er ofte bundet i vores barndoms duftoplevelser , så derfor er 

oplevelsen af en whiskys duft individuelle.
Her er de officielle smags noter:

Næse: Fyldig, blomstret, sød peber, et snert af røg



  

Smag nu på whiskyen også her vær forsigtig , tag først en lille smule ind i 
munden så du vender tungen til alkoholen, smag så igen.

Hvad smager den af,  ud over godt eller skidt.?
Her er de officielle smagsnoter:

Smag: Smukt tema over ananas, cremet, frugtsødme og blød.

Når  man smager på whisky er det vigtigeste for de fleste,  eftersmagen, 
det der ligesom hænger ved og det er er ikke altid den smag man fik da 

man havde whiskyen i munden første gang .
Prøv at dufte til whiskyen igen , der sker oftes det at man nu kan finde 

andre smagsnoter.

Du kan også tilsætte lidt vand . Lidt vand har den egenskab at de eteriske 
olier åbner sig for en kort bemærkning,  men om der skal vand i er også 

noget de kendte whisky guruer er uenige om. Som min ven 
McBurnTisLand siger ” Hvis whiskyen skulle have haft mere vand havde vi 

kommet det i ved tapningen” 
De offencelle noter:

Eftersmag: Lang, sød, fyldig, honning



  

Så er det tid til forretten
Laks med avocado ice-cream



  

Så er det tid til forretten
Laks med avocado ice-cream



  

Whisky nr. 2.
Nu går turen op til Speyside området. Det område hvor der er flest
whiskydestillerier. Vores stop er ved det gamle Tomatin destilleri et af de
højest beliggende i Skotland, 1028 meter over havets overflade, dybt inde
i hjertet af Monadhliath Mountains, ca 16 miles fra Inverness.
Destilleriet blev etableret i 1897, Tomatin destilleriet  er nu en af de sidste
aktive destillerier i Inverness-området. Det et af de største i Skotland -
producerer 12 millioner liter Scotch single malt Whisky om året.
Var det første skotske destilleri der blev overtaget af det japans firma
Takara, Shuzo & Okura.

Tomatin 1988 21 år single malt 55% - Dewar Rattray 



  

Duft noter:
Frisk hugget cedertræ, kanel, blåbær. Det har en blomstret
karakter, med en karamel sødme under frugt og blomster. Toffee
og sød kage mix  Meget behagelig.
Smags noter:
Pekannødder, jordbær og frisk eg. Dejlig  kokosnød tekstur,
pebber og kanel.
Lidt fedtet mundfornemmelse, vanille kommer med på turen.

Efter smag:
Medium lang eftersmag , lidt karamelliseret, honning og honningkager



  

Whisky nr. 3.
Nu  skal vi nord på til byen Wick  hvor det nordligste destilleri på det
Skotske fastland ligger. 
Pulteney Distillery blev startet i 1826  midt i det store sild boom, da der
ikke var et ordenligt vejnet på daværende tidspunk måtte byggen indføres
via havet og whiskyen retur samme vej. Ud over at arbejde på destilleriet
var arbejderne også fiskere. Fiskeri i Wick er der  ikke meget af mere men
Pulteney Distillery fortsætter med at fungere. Destilleriet producerer en af
de fineste Highland malt der er til rådighed. I løbet af 12 års modning, har
Old Pulteney taget sig tid til at absorbere af havbrisen  og har skabt en
særegen smag. 
Navnet Wick menes at stamme fra det gamle nordiske ord, Vik, der
betyder bugt.

Pulteney 26 år  1982  single malt - 47,7%, - AD Rattray, 



  

Duft noter:
Eg og mange forskellige  mineralske toner. Våd kalksten, kridt, ingefær, så 

pift  af limonade og hav brise , læder, skære græs, blade, rødder ... 

Smags noter:
Meget eg, hvid peber og en hel "greenness«. Moden frugt endnu et hints 

af tørv og blød anis smag. 

Eftersmag :
Lang, ren, med de kystnære sider  melder sig . Vanille-flavored muslinger? 



  

Så er vi nået til aftens hovedret
Vildt ragout med stegte kartofler og kvæder



  

Så er vi nået til aftens hovedret
Vildt ragout med stegte kartofler og kvæder



  

Whisky nr. 4.
Vi forsætter nordpå stadig i gammelt vikinge land, hvilket det næste
destilleri sætter en stor ære i , og det scandinaviske /norske tidligere
tilhørsforhold fornægter sig ikke i deres logo og øvrige markedsføring.
Vi er på Orkney gammelt norsk vikinge land og senere gammelt dansk
efter sammensmeltningen at det fælles dansk-norske kongerige.
I 1468 blev Orkney og Shetland pantsat af Christian I af Danmark og
Norge for betaling af medgift af sin datter Margaret, forlovet med James III
af Skotland. Da de penge aldrig er blevet betalt, er Orkneyøerne for evigt
tilhørende Skotland.
Siden har 1798 Highland Park været en del af kulturarven på
Orkneyøerne, Orcadians er lige så stolte af deres whisky, som de er af
deres historie.

Highland Park  12 år single
malt Saint Magnus 55%



  

Saint Magnus eller som han egentligt hed Magnus Eunson er en af de store legender på
Orkney og hans liv var  tæt forbundet med whisky. Der fortælles mangen en god historie
om ham. Han var ansat i kirken og en af hans opgaver som offentlig ansat var at holde
øjene og øre åbne efter ulovlig produktion af whisky . Men han var selv en af de  værste , 
det var at få ræven til at vogte får. En af de gode historier der fortælles om Magnus var
Følgende .......
Man havde sendt soldater til øen , da man mistænkte Magnus for smugleri , men Magnus
havde fjernet alle tønderne til et tomt hus og lagt et hvidt klæde over,  så havde han og
hans hjælpere lagt en fruentæmmer i en kiste oven på klædet. 
Da soldaterne intet havde fundet i kirken søgte de  ham i huset , men da de trådte ind I
huset så de Magnus knæle med biblen for enden af kisten og de andre i rummet sad med
deres salme bøger. Magnus gjorde tegn til officeren at der var en død i rummet og da en
af de fremmødte hviskede ”Kopper fik det soldaterne til at forlade øen i en fart,  og så
blev der drukket whisky –  ( Higland Park?)

Glasset på sned................

Duft note
Krydrede næse, med tørrede frugter og lidt røg, 
med tiden, jord noter og fugtig, underskov. 
Smags noter:
Relativt tør, blid røget smag i ganen, søde lyng noter.
Eftersmag:
Røg, sort peber, appelsin og krydret eg 



  

Whisky nr. 5.
Turen slutter på øen Islay , øen med de tørvede røget whiskyer.  Det er
dog ikke alle øens destillerier der producerer  voldsomt røget whiskyer .
Den vi nu skal smage er på mange måder indbegrebet af en perfekt Islay
Whisky
Vi skal til havnebyen Port Ellen . 
Destilleriet Port Ellen blev grundlagt i 1824 og har haft en meget omtumlet
tilværelse, fra at være et forgangs destilleri til lukning i 1930 og så
genåbnet i 1966 for så endelig at blive lukket i 1983. 
En del af bygningerne er blev revet ned for at gøre plads til det store
malteri som idag leverer maltbyg til øens øvrige destillerier og øen Jura.
Ikke nogen køn bygning , en stor indrustri virksomhed der ikke lever op til
en whisky drikkers vision af denne fantastiske sagnomspundne whiskys
hjemsted. 
Men lad os blive i vores drømme og smage en myte? 

Port Ellen 1983 single
malt Provenance 24 år 
46%



  

Duft note
Kan allerede mistænkes  for at være en Islay whisky bare på duften, som 

bærer præg af små saltsøer, havgus, læder og røg. 
Smags noter:

Varme, fuld af salt og sødme-, tang, efterfulgt  af et strejf af frugt.
Eftersmag:

Fyldig finish med tjære, røg, læder og tang. 

Og så er der kun tilbage at glæde sig til at smage endnu en dejlig dram , 
om ikke idag så i fremtiden.

Tak for nu.



  

En single malt er en whisky der stammer fra et bestemt destilleri, og den 
er brygget på byg. Den har altså alle de karaktertræk, som er 
kendetegnende for det pågældende destilleri. Kun ca. 5 - 10% af den 
samlede whiskyproduktion tappes på flasker som single malt.

De resterende godt 90% anvendes i blends, altså blandingswhiskyer. En 
blended whisky består dels af maltwhisky fra en række forskellige 
destillerier, dels af grain- eller kornwhisky. 

Dette er whisky der er fremstillet af andre kornsorter end byg. Grainwhisky 
er billigt og hurtigt at fremstille, og har sammenlignet med single malt 
whisky ikke nær så meget karakter. 

Grainwhisky er derfor velegnet til at blande med den karakterfulde 
maltwhisky. Resultatet er så en whisky, som appellerer til det helt brede 
publikum som en Ballantines, Johnny Fodslaw eller lignende. 



  

I behøver ikke at drikke en whisky op førend i går videre til den næste. Det 
kan være ret spændende at kunne ”gå lidt frem og tilbage” imellem dem.

Anden smagsrunde kan give et helt andet indtryk af den samme dram. Det 
er en af de ting, som er med til at gøre whisky så spændende.
Prøv at lægge glasset lidt på sned, og drej det rundt 6 til 8 gange.

Whiskyen får på den måde mulighed for at sætte sig på siderne af glasset. 
Når I så retter glasset op igen skal i holde øje med dråberne eller tårerne 
der løber ned langs siderne på glasset. Hvis dråberne løber hurtigt ned er 
det en whisky med en let krop. Løber de langsomt er det en whisky med 
en fyldig krop. Løber de opad – ja, så har i vendt glasset på hovedet! Her 
løber dråberne hurtigt ned af siderne, 
og vi har en whisky med en let krop. 



  

Duft nu til whiskyen. Vær forsigtige – det er trods alt 40% alkohol. Det bedste er 
at lade glasset passere hen under næsen. Lad munden stå en lille smule åben 
mens i dufter. Man har nemlig en bedre lugtesans hvis munden står åben! Og 
hvis vi alle sammen gør det så ser vi lige dumme ud!!!

NU er det blevet tid til at smage. Lad den første lille mundfuld ligge midt på 
tungen i ca. 5 sekunder. Lad derefter whiskyen flyde ud over hele tungen, så i 
får aktiveret alle smagsløgene.

Det første indtryk vil lige som med duften være en let prikkende fornemmelse. 
Det der prikker er alkoholen. Vi skal prøve at komme bag denne prikkende 
fornemmelse. Vi skal derfor tilsætte lidt vand til whiskyen. 



  

Jeg har defor forsynet jer alle sammen med en lille pipette i form af et sugerør. 
Prøv bare at tilføje 5 dråber vand til whiskyen. Ryst glasset en smule. Duft nu til 
en igen og smag på den. Kan i fornemme forskellen. Både duften og smagen er 
blevet markant større, og den prikkende fornemmelse er forsvundet. 

Hemmeligheden bag dette trick, som jeg lærte af James McBurnTisLand sidst 
jeg var ovre at besøge ham på Bowmore destilleriet, er at whiskyen indeholder 
nogle æteriske olier. Med vandet får vi slået hul på overfladen på olierne, og 
dermed frigivet aromastofferne. 



  

Indledning og historie.
Det er umuligt at tænke på Skotland uden også at tænke på whisky. 
Oprindelig hed whisky ”usige beatha” – det gæliske ord for livets vand. 
Denne gæliske drik er blevet fremstillet i Skotland i over 1000 år. De 
tidligste skriftlige beviser herfor kan dog kun dateres 500 år tilbage.
Verdens største aftagere af skotsk whisky er Japan, USA og Frankrig. 
Single malt Scotch whisky er en af verdens fineste alkohol holdige drikke, 
fuldt på højde med de fineste gamle Cognac mærker eller årgangs 
portvine.

I århundreder har højlandsfolket betragtet maltwhisky som en naturens 
gave. Alle de essentielle ingredienser har de fået forærende: byg fra 
markerne, krystalklart kildevand fra  floder og vandløb og fed tørv fra 
bakker og heder. Kunsten at destillere maltwhisky er blevet overleveret fra 
generation til generation, og traditionerne bliver den dag i dag i høj grad 
holdt i hævd. 



  

I året 1713 indførtes skat på skotsk malt, og dermed begyndte en lang 
periode med smugling og illegal whisky fremstilling. Den illegale 
fremstilling foregik især på øde steder, hvor kongens skatteopkræver 
havde svært ved at komme frem. I 1823 ændredes skattereglerne atter, 
således at legal whiskyfremstilling blev lukrativt. 

Mange af de berømte destillerier, som stadig eksisterer den dag i dag, 
blev til i løbet af de næste 20 år, bygget hvor de gamle illegale bryggerier 
lå. Det er en af grundene til, at så mange destillerier ligger i fjerne afkroge.

Skatten på malt var dog stadig høj, og en ny type skotsk whisky blev 
opfundet. Umaltet byg og majs blandet med en smule maltet byg, og 
begrebet ”grain whisky” opstod. Dette var langt billigere og hurtigere at 
fremstille end maltwhisky, men savnede fuldstændig maltwhiskyens 
finesse og karakter.

I 1860 blev det tilladt at ”blende” (blande) whisky fra forskellige destillerier. 
Ved at blande og afbalancere de karakterfulde maltwhiskies fra højlandet 
og øerne og de mildere fra lavlandet med grain whisky opstod begrebet 
blended whisky.



  

Whisky typer:

Single malt whisky
En single malt stammer fra et bestemt destilleri, og bærer destilleriets 
navn og særegne smagsmæssige karakter. 

Vattet malt whisky
En vattet malt består af ren maltwhisky blandet fra forskellige destillerier.

Blended whisky
En blended whisky består af en blanding af grainwhisky og maltwhisky. Jo 
mere maltwhisky der er i en blended whisky jo bedre og jo mere ædel er 
den.  Smagen er som regel tilpasset efter ”det brede publikum”. 95% af 
den skotske whiskyproduktion går til fremstilling af blends. 

Made in Scotland
Visse kriterier skal opfyldes førend man må kalde en whisky ”Single Malt 
Scotch”. Den skal være lagret/modnet i Skotland i minimum 3 år på 
egetræsfade. Den skal være fremstillet af maltet byg og intet andet. Sidst 
men ikke mindst skal den være et produkt fra eet bestemt destilleri.



  

Maltet byg
For mange år siden ville man oftest have brugt den lokalt dyrkede byg. Kun 
enkelte destillerier har i dag egne bygmarker. I stedet tager en repræsentant for 
destilleriet ud for at finde byg i netop den kvalitet det pågældende destilleri 
mener er ideel til fremstilling af deres whisky, og forhandler så en købesum med 
landmanden. 
Byggen bringes til destilleriet og sies for sten og lignende. Herefter blødes 
byggen op i vand i to til tre dage.  Vandet hældes fra og den våde byg spredes 
ud over et tørt cementgulv (the maltning floor). Her foregår spiringen. Dette kan 
tage fra en uge til ti dage. I denne periode vendes byggen regelmæssigt døgnet 
rundt for at sikre en jævn temperatur. Når spirerne når et bestemt niveau (kaldet 
green malt) skal spiringsprocessen stoppes og byggen tørres.
Byggen spredes nu på et nyt gulv med masser af små huller. Under gulvet er en 
stor rygeovn, hvor den lokale tørv bruges til udvikling af kraftig røg. 
Når byggen er tørret bliver den renset for skaller og malet i en kværn eller mølle.
Herefter blandes ”melet” med varmt vand i en stor kobbertank kaldet ”mash tun”. 
Blandingen røres rundt i nogle timer, hvorved stivelsen omdannes til sukker. 
Sukker vandet ligger på bunden, mens alle urenheder flyder ovenpå. 
Restaffaldet herfra anvendes til dyrefoder.
Næste stadie er gæringen, som foregår i store trækar. På dette tidspunkt 
smager den kommende whisky af sød øl, og har en alkohol procent på ca. 8%.
Til sidst destilleres whiskyen to gange i store kobber kedler kaldet ”pot stills”. 
Det nylavede produkt har en alkoholprocent på ca. 68 – 70%, og er nu klar til at 
blive tappet på fade. 



  

Vandet
En rig mængde rent vand er nødvendigt. På de illegale destilleriers tid var disse 
altid placeret i fjerne afkroge, hvor vand i rigelige mængder var tilgængelige. 
Mange mener at det vand, der anvendes til fremstillingen har en afgørende 
betydning for den endelige smag
Modningen
Modningsprocessen tager frem for alt tid og mere tid. En skotsk whisky skal 
være lagret minimum 3 år på egetræsfad. Den nye whisky er klar som vand, og 
vil gradvis tage farve fra fadet. En god maltwhisky er typisk lagret mindst 8 til 12 
år. Dog kan visse whiskyer blive ved med at forbedre sig ved lagring i helt op til 
25 til 30 år eller mere. 
Single malt whisky er den mest naturlige af alle spiritusholdige drikke, og i 
højere grad end noget andet under indflydelse af de omgivelser, i hvilke den er 
fremstillet og lagret. Det er et faktum, at whisky modnet på egetræsfade kan 
suge den lokale atmosfære til sig. Man kan sige, at whiskyen ånder inde i sit fad.
Fadene til lagring er oftest brugte sherry eller burbon fade. Til tider bruges helt 
nye fade.

Whisky fra Islay ofte antydninger af saltvand i smagen. Whisky fra højlandet 
lagret i omgivelser med hede og lyng, vil som  regel  kunne kendes på den 
lyngagtige eller honningagtige smag.
Med årene mister den unge whisky sin skarphed mens den fordamper og 
modner. Der fordamper godt 1,5% af et fads indhold på årsbasis. Dette kaldes 
Englenes andel.



  

De 3 hovedområder plus 1
Skotsk maltwhisky deles op i typer alt efter hvilket område den er produceret i. Selv om 
single malt produktion indenfor et enkelt område kan være meget forskellig, er der dog 
fællestræk. 

The Lowlands
Al whisky fremstillet syd for linien mellem Greenock i vest og Dundee i øst kaldes 
lavlands whisky. For os der måske ikke har det helt store kendskab til skotske byer kan 
en mindre præcis linie trækkes mellem Glasgow og Edinburgh. Disse whiskyer er oftest 
lette og bløde, og de har ikke den meget kraftige tørvesmag. En lavlandswhisky er god for 
begyndere på området eller som aperitif

The Highlands, Speyside
Højlandet er langt den største region, som igen kan deles op i mindre enheder. Den mest 
dominerende af disse er området Speyside, hvor destillerierne stadig ligger meget tæt. 
Med en så stor koncentration af destillerier på et enkelt område kan det naturligvis være 
svært, endsige umuligt, at fremelske de helt store forskelle på whiskyen fra destilleri til 
destilleri. Fællestræk for Speyside whiskyerne er den ofte frugtede og blomsteragtige 
karakter. Det er især Speyside området, der producerer til de forskellige 
blendekompagnier.
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The Highlands
Det øvrige højland kan så deles i nord, syd, øst, vest og det centrale højland. Bare en lille 
smule udenfor det store Speyside område får whiskyerne en anden karakter. Ofte ser 
man lidt mere karakterfulde whiskyer.

The Highlands, øerne
 Endvidere regner man som regel øerne ud for Skotlands nord- og vestkyst som en særlig afdeling af 
højlandet. Man taler om whisky med ø karakter kontra whisky fra fastlandet. Vi finder oftest spor af 
salt, krydderi og tang.

.
Islay
I århundreder har øen Islay i de ydre Hebrider været et af de store områder for whisky 
fremstilling, med mange destillerier rundt langs kysten. Whisky fremstillet på Islay er de 
kraftigste hvad smag angår. Dette skyldes sikkert, kombinationen af havluft og en 
overflod af tørveholdig muld. En Islay whisky nydes bedst efter middagen. Ofte er dette 
en smag man skal lære at sætte pris på. Til trods for den til tider nærmest voldsomme 
karakter kan nogle af disse whiskyer være utroligt komplekse i deres karakter. 
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Bourbon

Whisky gjord påmajs. Kommer ursprungligen från USA. Faten 
som används är alltid nya ekfat men som röks påinsidan innan de 
används och skall lagras minst 2 år. Kentucky är det 
dominerande området för framställning av bourbun, men den kan 
tillverkas var som helst inom USA för att fåkallas Bourbon.

Blended

En blandning av grain och maltwhisky. Grainwhiskyn är den "enkla" spriten 
och har inte såmycket smak. Det är maltwhiskyn som står för smaken. En 
vanlig blended kan innehålla ca 2-3 grainsorter samt 15-35 maltsorter. En 
tumregel är att det är ca 60 % Grain och 40 % Malt. En De Luxe blended 
(runt 50 olika whiskysorter) innehåller mer maltwhisky, ca 45-60 %. Cirka 
95 % av all whisky somsäljs i världen är blended. Lagringstiden brukar 
vara fem år, men äldre varianter finns. Några kända sorter är: Ballatine´s, 
Bell´s, Famous Grouse, Grants, J&B, Johnnie Walker, Chivas Regal, VAT 
69.



  

OM WHISKY

Cask / Fat
Cask är liktydigt med tunna eller fat. Det finns flera storlekar men alla är 
gjorda av ek. Hogshead är en fattyp som används och rymmer ca 250 
liter. Fatlagringen resulterar även i att whiskyn får sin karaktäristiska färg. 
Under lagringen färgas den av ligniner och tanniner i träet. Beroende 
påvad som lagrats i faten tidigare får olika whiskys olika färg. Sherryfat ger 
en mörkare färg. Vissa brukar tillsätta färgämnet E150 för att göra färgen 
mer visuellt tilltalande. Det är vanligast i blended men förekommer även i 
single malt.

Sherryfat
Detta var förr i tiden det vanligaste tunnsorten för whiskylagring. Förr i 
tiden dracks det väldigt mycket sherry bland den engelska överklassen 
och adeln och påden tiden köptes sherryn påfat. Detta ledde till en stor 
mängd tomma fat som någon kom påatt man kunde återanvända för 
whiskylagring. Idag är den betydligt mycket ovanligare eftersom sherryn 
blev mindre populär och man numera inte levererar direkt påfat. En whisky 
som lagrats påfat där det tidigare legat sherry får smaker inte bara från 
träet utan även från den sherry som mognat i fatet. Detta anses ge en söt 
smak med toner av torkade frukter, russin och choklad



  

Bourbonfat
När sherrytunnorna blev dyrare såförsökte man hitta något billigare 
alternativ att lagra whiskyn på. Lämpligt nog (för skottarna) såskrevs det 
en ny lag i USA efter amerikanska inbördeskriget som innebar att Bourbon 
måste lagras pånya amerikanska ekfat bundna i USA. Detta ledde till ett 
stort överskott av fat som använts endast en gång såman började i 
Skottland och Irland att köpa in dessa billigt. Idag lagras ungefär 70-90 % 
av all whisky påex-bourbonfat. Ett före detta bourbonfat anses ge mycket 
vaniljtoner till whiskyn eftersom den amerikanska eken innehåller mycket 
vanillinsmak.

Alkoholstyrka
Vanligtvis späds en whisky ut till 40-46% innan den buteljeras. Styrkan 
påoutspädd whisky varierar dåalkoholen avdunstar i faten under lagring 
(Angels share, ca 1-2% per år) men runt 60-50% är normalt. Under 40% 
får det enligt lag inte kallas whisky.

Cask Strength
När det står Cask Strength påen flaska betyder den att innehållet är taget 
direkt från tunnan (=cask) för buteljering utan att spädas med vatten för att 
reducera alkoholhalten. Den är inte heller kylfiltrerad.



  

Kylfiltrering - Non Chill-Filtred
Om whiskyn är kylfiltrerad betyder det att man kylt ned whiskyn, till ca 0°C, 
och filtrerat den genom speciella filter. Detta tar bort alla småpartikar och 
gör whiskyn klarare. Det gör även att whiskyn inte grumlar sig när man 
tillsätter vatten. Nackdelen är att de smaksättande oljorna och partiklarna 
fastnar i filtret och många föredrar därför sin whisky ej 
kylfiltrerad. Springbank är ett destilleri som inte kylfiltrerar sin whisky

 

Vintage
Beteckningen vintage betyder att allt innehåll i flaskan härstammar från 
just det årtalet som är angivet påflaskans etikett.

 

Single Cask / Single Barrel
Innehåller bara whisky från ett och samma unika fat vilket buteljerats utan 
att vare sig blandas, färgas eller filtreras. Enligt vissa den ärligaste 
whiskyn. Oftast, men inte alltid är den inte kylfiltrerad och ej utspädd med 
vatten. Det bör påetiketten framgånummer påfatet samt datum eller år för 
buteljeringen och destillering.
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