Uisge beatha whisky club
Whiskyprovningar
Nr 68 den 28 mars 2014 kl 19:00
Välkomnar till 10-års jubileum.
Vi har nöjet att presentera Folke Andersson, tidigare chefsblender på Vin&Sprit AB,
numera delägare i Magni Spirits AB som sedan 2010 har rätten till PNA, "Part Nan
Angelen".
Folke är ”pappa” till storheter som Grönstedts cognac, Black Ribbon för att inte tala
om PNA.
Vi har lyckats få 4 sorters PNA att prova denna kväll.
Missa inte detta tillfälle att prova något riktigt exklusivt med
grundaren av serien, Folke Andersson .

Efter provningen äter vi en 3 rätters middag med vin.
Resten av kvällen underhåller Bandet
1

Doft

Smak

Maltig, aningen
rökig smak med
fatkaraktär, inslag
av halm,
pomerans, vanilj
och örter.

Eftersmak

Whisky
PNA nr

Black Ribbon

2

3

4

5

Komplex, elegant
doft med
fatkaraktär,
inslag av röda
äpplen, apelsin,
knäck, persika
och vanilj
Komplex, elegant
smak med
fatkaraktär,
inslag av röda
äpplen, apelsin,
knäck, persika,
örter, nötter och
vanilj.

stor av malt med
inslag av frukt,
sötma, salt och
en pikant rök

angenäm av
sherry med
inslag av torkad
frukt och en
pikant vaniljton

Elegant söt doft
med vanilj,
smörkola och lätt
ton av exotiska
frukter

Rund smak av
frukt, balanserad
sötma

Lätt rund smak
av frukt och
vanilj,
balanserad
sötma och en
touche av
sherryfat

Lätt och mjuk
med
charmerande
sötma och ton av
exotiska frukter

lång och en
bestämd men
elegant rök

relativt lång med
sötma och sherry
som dröjer sig
kvar

Glenn Scotia
Campeltown
12

Deanston
S Highland
13

relativt lång och
söt, en lätt dröjer
sig kvar med
inslag av
amerikansk ek
Littlemill
Lowland
14

Glen Keith
Speyside
15
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Ålder – Dest
%
Pris
Betyg

10 - 40%
565
299

20 - 1991 –
46,2%
BS 85887
952
93 / 100

16 - 1996 –
46,2%
BS 10434
849
87 / 100

20 - 1992 –
46,2%
BS 30327
995
96 / 100

17 – 1996 46,2%
BS 30328
951

oberoende

Antal röster

0

24

12

6

29

Folke höll en sakkunnig och intressant provning av de 4 sorter som getts ut efter att han övertagit varumärket.
Under året finns planer på en whisky PNA XVI, Glen Burgie och en cognac Part Des Anges 2014

Kvällens lyckliga vinnare i lotteriet
UBWC:s 10 årsjubileumswhisky Smögen Whisky 3år

Eva Backemose
Claes Wallen

Black Ribbon 10år

Nanis

Fri provning

Lars skoog

Bok

Jan Sahlberg

UBWC:s pin

Peter Ljunghammar
Nanis
Patrik
Ingela Rydström
Lars Axelsson

Vid pennan
Bertil
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