Uisge beatha whisky club
Whiskyprovning
Nr 73 den 11 november 2014 kl 19:00
Provningen leddes av David Allen, från Springbank Distillery. Han berättade bla om saker som skiljer
Sprinbank från andra destillerier, att allt görs för "hand", från torkning ... till att sätta i korken i flaskan, att
destilleriet fortfarande ägs av grundarfamiljen - unikt idag. En riktigt entusiasmerande provningsledare.
Provningen avslutades med en god fisk.
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Hazelburn10Y
Rundlets &
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Springbank
1994 single cask
for Sweden
Fresh Sherry
hogshead
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Hazelburn Rundlets & Kilderkins 2003, 10år
Söt doft av torkad frukt, rosor, choklad, malt, mango, vanilj, mandel, honung och aprikos.
Smaken är rund och ganska söt. Mycket frukt igen, persika, apelsin, lime, honung, mandel, marsipan,
smörkola och lychee.
En lång finish bestående av malt, apelsin, toffee, ek, creme brulee och rosenblad.
En specialutgåva från Springbank. Den tredje och sista i serien Rundlets & Kilderkins.
Springbank, 10 år
Mild rökighet Ljust bärnstensfärgad
Doft: Fruktig och fräsch med inslag av choklad, fatvanilj och viss maltsötma.
Smak: Komplex och smakren med behaglig kryddighet, stor frukt, samt inslag av choklad, mandel, vanilj
och en lätt rökighet. Läcker sötsalt brytning.
Komplex med lång och kryddig eftersmak.
Beg. sherry- och bourbonfat. "Vattingen" av Springbank 10 Years Old fördelas på whisky lagrad på 60 %
bourbonfat och 40 % sherryfat som får gifta sig samman i ekfat under ytterligare 6 månader innan
buteljering.
Springbank Gaja Barolo 9år
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Nyanserad, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av halm, vaniljfudge, torkad frukt, ljunghonung, apelsin
och ceder
Nyanserad, maltig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av halm, vaniljfudge, torkad frukt, ljunghonung,
pomerans och ceder. Ton av rök.
Springbank, 15 år
Färg: Bärnstensfärgad
Stor, koncentrerad och mycket doftrik. Relativt rökig och kryddig med tydlig sherryfatskaraktär samt drag av
torkad frukt, kokos, sälta och viss söma.
Smak: Komplex och mycket elegant med välbalanserad rökighet samt finstämda inslag av sherry,
romrussin, mörk choklad, vanilj, nötter och kaffe.
Lång och elegant med en läckert kryddig eftersmak. Komplex, maltig doft med fatkaraktär, inslag av torkad
frukt, valnötter, apelsin, knäck, lakrits och örter. Ton av rök.
Springbank 15 Years Old har huvudsakligen lagrats på sherryfat av Olorossotyp (80%), resterande 20 %
lagrats på bourbon- rom- och portvinfat. Innan buteljeringen blandas de olika fatlagringarna samman på
gemensamma fat under sex till tolv månader att gifta sig samman.
Springbank, 18 år
Mörkt guldfärgad
Mild rökighet Härlig doft av sherry, blåbär, fruktighet, lakrits och lättare rök, marsipan och toffée och
hembakad kaka full av alla underbara goda dofter som finns.
Smak: Djup och balanserad. En klassisk Springbankstil. 18 år på sherryfat -fylld av frukter. Rik & oljig från
allt på smakskalans palett. Söt sherry, sälta, fruktighet, lakrits med inslag av apelsin och viss rökighet,
torkade frukter och lätt rökig stil En fin kombination av candysocker, mandel och julkaka, russin, mörk
chocklad och sirap. Mycket, mycket trevlig.
Eftersmak: Mycket lång och angenäm med en härlig blandning av smaker, sherrysöt och lätt rök samt en
viss kryddighet i kanten.
En mycket trevlig 18:åring som med sina spännande smaker är helt suverän.
Springbank 1994 single cask for Sweden, 19år
En specialutgåva för Symposion International AB
http://www.symposionhot.com/
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Springbank Distillery är ett av de sista överlevande tillverkarna av Campbeltown Single Malt. Destilleriet
ligger på södra delen av halvön Kintyre. Man tillverkar tre distinkta typer av single malt skotsk whisky i
samma anläggning.
Springbank Single Malt är den mest populära varianten. Standardbuteljerad som 10-årig och destillerad
två och en halv gång med viss rökighet (12-15 ppm). Destilleringen är unik och gör att delar av innehållet
med lägre alkoholhalt separeras tidigare och blandas in i den tredje destilleringen.

Longrow Single Malt är en tung och rökig variant (50-55 ppm) i klass med Lagavulin och Laphroaig.
Whiskyn har en av de högsta fenolhalterna på marknaden.
Hazelburn Single Malt är den nyaste varianten. Hazelburn Distillery upphörde 1925 i samband med USA's
totalförbud av alkohol. 1997 påbörjades försöken hos Springbank med att producera en trippeldestillerad
whisky i samma stil som det ursprungliga Hazelburn Distillery än gång haft. Whiskyn har en mjukare
framtoning.
Springbank, som är ett av få kvarvarande familjeägda destillerier, och även det äldsta destilleriet idag som
än ägs av grundarsläkten, är den ende tillverkaren som har allt "inom väggarna". På Springbank sköts allt
från mältningen till buteljeringen vid destilleriet, och många av de metoder som används är klart
traditionsenligare än vid många andra destillerier, exempelvis vänds malten under maltningen helt för hand.
Det är ca 55-60 personer anställda. Produktionen är ca 750 000 liter per år. Springbanks produkter varken
färgas eller kylfiltreras.
http://www.springbankwhisky.com
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Vinnare
Lars Skogh
Bengt Westman
Fredrik Ekelin
John Hasselgren
Jonas Proof
John Hasselgren
John Hasselgren

Vald vinst
Glen Scotia 14 Y Peted
Fri provning
Provningsset, 4 x PNA
Provningsset, 4 x Kavalan
Clynelish 14Y, 20cl
Caol Ila 12Y, 20cl
Talisker 10Y, 20cl

Vid pennan
Bertil
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