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Myriam Mackenzie från Glenfarclas samt Christian Ingerhed från Philipsson&Söderberg
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Glenfarclas 12 Y.O. Single Malt

Karaktär:
Gyllene färg. Doften har inslag av torkad frukt och sherry och en lätt underton av rökighet. Smaken är
torr och balanserad, med en härlig sötma av sherry och en lätt karaktär av tobak. Eftersmaken är lång
och mjuk. En mycket elegant whisky.
Passar till:
En utmärkt aperitif, och en briljant vägvisare till vilka styrkor en Speyside-whisky kan uppvisa.
Tillverkning:
Uppskattad av många, icke minst av whiskyexperten Michael Jackson och den fick 89 poäng i senaste
upplagan av Whisky Bible av Jim Murray. Den rönte också stora framgångar i Whisky VM anordnat av
Henrik Aflodal som bästa sherryfats lagrade whisky samt att den fått ett antal internationella
utmärkelser. Glenfarclas (de gröna ängarnas dal) ligger i Speyside och är det sista familjeägda
destilleriet i Skottland sen det köptes av familjen Grant 1865 som ägt destilleriet sedan dess. Familjen
har envist hållit fast vid en traditionell tillverkning präglad av småskalighet, kvalitet och noggrannhet.

Glenfarclas 15 Y.O. Single Malt

Karaktär:
Glenfarclas 15 YO har en djup gyllene färg. Doften är kryddig och löftesrikt rökig. Smaken är fyllig,
kraftig och balanserad. Härliga fattoner i eftersmaken, som är lång med söta sherrytoner.
Passar till:
Tyngden i whiskyn, som börjar slå igenom i 15 YO gör att den fungerar väldigt väl både som aperitif
som digestive.
Tillverkning:
15-åringen är ett riktigt kraftpaket för att vara Speyside och Glenfarclas, uppskattad av många, icke
minst av ägaren John L.S. Grant själv som har den som personlig favorit. Glenfarclas (de gröna
ängarnas dal) ligger i Speyside och är det sista familjeägda destilleriet i Skottland sen det köptes av
familjen Grant 1865 som ägt destilleriet sedan dess. Familjen har hårdnackat och envist hållit fast vid
en traditionell whiskytillverkning präglad av småskalighet, kvalitet och noggrannhet.

Glenfarclas 18 Y.O. Single Malt

Glenfarclas 21 Y.O. Single Malt

Karaktär:
Mörkt gyllene droppar. Intensiv, komplex doft av bl.a. vanilj. Fyllig, varm frukt med antydan av torv,
bananer och muskot (!). Lång, härlig, fin eftersmak.
Passar till:
Alla stora stunder i livet. Bröllop, Dop, Födelsedagar, Söndageftermiddagar med en god bok. En rakt
igenom briljant whisky.
Tillverkning:
En sann kvalitetswhisky, som vunnit många följeslagare genom åren. Glenfarclas (de gröna ängarnas
dal) ligger i Speyside och är det sista familjeägda destilleriet i Skottland sen det köptes av familjen
Grant 1865 som ägt destilleriet sedan dess. Familjen har envist hållit fast vid en traditionell
whiskytillverkning präglad av småskalighet, kvalitet och noggrannhet. Destilleriet grundades och fick
sin licens redan 1836 på Rechlerich Farm, vid Ballindalloch (säg det tjugo gånger snabbt!). Tavlor från
området visar dock att destilleringsverksamhet pågick på farmen så tidigt som 1791.

Glenfarclas 25 Y.O. Single Malt

Karaktär:
Gyllenbrun färg. Mycket fattoner i doften; kaffe, nötter, choklad. Smaken är fyllig, kraftig, med torv och
med en härlig sherrysötma från faten. med associationer till apelsinmarmelad. Eftersmaken är
intensiv, lång, torr med en lätt rökighet.
Tillverkning:
En sann kvalitetswhisky, som vunnit många följeslagare genom åren. Glenfarclas (de gröna ängarnas
dal) ligger i Speyside och är det sista familjeägda destilleriet i Skottland sen det köptes av familjen
Grant 1865 som ägt destilleriet sedan dess. Familjen har envist hållit fast vid en traditionell
whiskytillverkning präglad av småskalighet, kvalitet och noggrannhet. Destilleriet grundades och fick
sin licens redan 1836 på Rechlerich Farm, vid Ballindalloch (säg det tjugo gånger snabbt!). Tavlor från
området visar dock att destilleringsverksamhet pågick på farmen så tidigt som 1791.

Glenfarclas 105, 20 Y.O. Cask Strength

Karaktär:
När man väl provat whisky vid denna styrka är det svårt att inte bli kär - doft och smak uppnår en
utomjordslig intensitet, och sherrytonerna i 105 går en utmärkt balansgång mot Glenfarclas lätt nötigt
blommiga karaktär. Stor och kraftfull med en ändlös eftersmak.
Passar till:
Häll upp ett litet glas tidigt på kvällen, den kommer att räcka länge. Väldigt länge. Kan vara whiskyns
svar på duracellkaninen.
Tillverkning:
Den här specialutgåvan av Glenfarclas 105 är lagrad i 20 år (70% sherry- och 30% ex-bourbonfat) och
buteljerad vid fatstyrkan 60%. Det var 1968 som George S. Grant buteljerade ett fat direkt från
lagerhuset och sände flaskorna till familj och vänner som julgåvor. Det råkade vara så att fatstyrkan på
det fat han valde var 105 British Proof (vilket motsvarar 60% alkohol). I slutet av januari började
mottagarna av julklapparna efterfråga fler flaskor och därmed blev Glenfarclas 105 den första
maltwhisky som såldes med Cask Strength.
Mer om:
Det här är andra gången som en specialversion av Glenfarclas 105 släpps – första gången var 2008
när en 40 år gammal version släpptes för att fira jubileet av den första buteljeringen. Glenfarclas (de
gröna ängarnas dal) ligger i Speyside och är det sista familjeägda destilleriet i Skottland sen det
köptes av familjen Grant 1865 som ägt destilleriet sedan dess.

