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Välkomna till en överraskande provning.
Sommaren närmar sig med snabba steg och så också vårens sista provning.
Vi har tidigare provat indisk och japansk whisky, med en upplevelse som överraskat! På semestern är det många
som smakat Mekong-whisky med olika upplevelser.
Nu har vi hittat en annan asiatisk whisky, som vi aldrig provat förut, Kavalan från Taiwan. En whisky som letat sig
in i Malt Maniacs Awards med höga poäng i en blindtest. Möjligen en ny favorit?? Förväntningarna är stora. Vi har
bara 2 flaskor per sort så vi kan bara var 70, så först till kvarn gäller.
Provningsledaren Christian Ingerhed kommer från Philipson Söderberg
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Smak

Tropiska frukter
Lovar mer

Tropiska frukter

Eftersmak
Whisky

Tunn
Single Malt

Kort
Concertmaster Port Cask Finish

Tropiska frukter
Vanilj kokos ek
muscot
Lång Behaglig
Solist BourbonCask

Ålder – Dest
%
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56,3%
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Pris
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1 375,00
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Fat
Flaska
Antal röster
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Tropiska frukter
Russin ek

Tropiska frukter
Kakao ek sherry

Lång
Solist VinhoWineCask

Lång
Solist SherryCask
(oloroso)
3 -4 år
58,6%
£120.00

3 - 4 år
58,4%
£93.95
+frakt ca £25

W071210003
158/197
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SB 85319
1 476,00
S060703032
216/548
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Yuan Shan Distillery ligger på Yilanslätten i staden Yuanshan på den nordöstra delen av ön utmed den slingrande
kustvägen en timma från huvudstaden Taipei. Staden ligger inklämd mellan två bergskedjor »Snowy Mountains« –
som för övrigt aldrig sett någon snö – och Stilla havet. Klimatet är tropiskt. På sommaren svettas termometern ofta
över 40-strecket och på vintern kan den komma ända ner i svenska sommartemperaturer på runt 15–20 grader. En
gång i tiden bodde Taiwans urbefolkning, Kavalanfolket, på Yilanslätten. Kavalan betyder just »folket från slätten«.
Yuan Shan Distillery ägs av en stor livsmedelskoncern med det märkliga namnet King Car. Koncernen har mer än
2 000 anställda och är landets största. King Car grundades av Tian Tsai Lee 1959, då för att göra insektsmedel
och kemiska produkter. Ganska snart slog sig bolaget in i dryckesvärlden. Öl, läsk och kaffe blev de stora
produkterna. 1996 byggde Tian Tsai Lee en anläggning på Yilanslätten för att tillverka flaskvatten. Det kristallklara
rena och mjuka vattnet från bergsbäckarna ansågs vara både hälsobringande och livgivande, samma vatten
används i dag i whiskyproduktionen. I början av 2000-talet förändrades den taiwanesiska lagstiftningen och det
blev möjligt för privata företag att tillverka alkohol. Det var ett beslut som Tian Tsai Lee hade väntat på.
Whiskymarknaden i Taiwan hade expanderat kraftigt och utsikterna att lyckas på hemmamarknaden och i
grannländerna var stora.
Yuan Shan Distillery stod klart 2005 och är idag ett av de mest tekniskt avancerade destillerierna i världen. Det är
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med maltdestilleriers mått mätt en stor anläggning, fem våningar hög och hundra meter lång. I själva pannrummet
löper två produktionslinjer, en med fyra traditionella skotska potstills och en med åtta Holsteinpannor, som är en
hybrid mellan potstill och kollonpanna och som används för att tillverka andra spritsorter.
Den första Kavalanwhiskyn släpptes 2008. Sedan dess har flera »solister«, consertmasters och conductors
kommit, ofta lagrade på olika fattyper och blandade utifrån komplexa recept. Tillsammans står symfoniorkestern för
ljuv österländsk whiskymusik. De destillerar idag ca 9 miljoner liter per år.
Tre års lagring i Taiwan motsvarar åtta till tio års lagring i Skottland. Hur är det möjligt? Jo, den höga temperaturen
i Taiwan gör att mognaden går nästan okontrollerbart fort, årsmedeltemperaturen är 15–20 grader högre än i
Skottland och i lagerhusen är det ofta över 40 grader varmt. Under sådana förhållanden sker avdunstningen i en
rasande takt. Det kan handla om mer än femton procent per år som "går till änglarna".
Standardbuteljeringen kommer i en nyskapande flaska vars form är hämtad från det 508 meter höga Taipei 101,
en byggnad som fram till år 2010 var världens högsta.
2008 öppnade också ett besökscenter som har 1 miljon besökare per år.
www.kavalanwhisky.com
Kvällens lyckliga vinnare i lotteriet
Ulf Hedenby
Lars Idborg
Ulf Hedenby
Ulf Nyrén
Lars Axelsson
Peter Wiklund

Fri provning
Talisker 20cl
La 20cl
Cragganmore 20cl
Pin
Pin

Vid pennan
Bertil
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