Whiskyprovning Tema ”Engelsk Whisky”
Fredag 12 november kl 19:00, Hantverkargården
Kan England göra drickbar Whisky?
Svaret fick vi i kväll av vår provningsledare
Anders Wedebrand från Aros Whisky.
Anders är ordförande I Aros Whiskuklubb och
han driver även ett företag som heter Whisky Sweden som säljer whiskyglas och
tillbehör. Han är även den som håller koll på mackmyras olika flaskor som släpps på
marknaden, sajten heter Mackmyra Collection. Anders har också suttit i SWF styrelse
och avgick 2021.
Vi var 29 st som var nyfikna på Engelsk whisky och vi fick prova fyra engelska
whiskies från fyra olika destillerier. Det finns 33 destillerier i england varav 16 har
producerat whisky.
Första glaset var från Adnams destilleri som ligger i vid kusten i Southwold och var
ett bryggeri från början, startade år 1345 och blev ett destilleri år 2010.
Adnams Triple Malt, 47%, legat 5 år på amerikansk ek. Privatimport, pris ca 55 euro.
Andra glaset var från Spirit of Yorkshire, Filey Bay och det är den första single
malten från destilleriet och Yorkshire. Namnet Filey Bay är från en lång strandremsa
utanför destilleriet. Destilleriet startade 2016. Whiskyn är en NAS ca. 4-5 år.
Lagrat på bourbon first fill fat och slutlagrat på Moscatelfat. Även denna whisky är
privatimport och kostar ca 70 euro. 46% stark.
Tredje glaset kom från Londonbaserade Bimber destillery. Grundades år 2016.
Whiskyn är en single malt lagrad på ex-bourbonfat batch no 3 ca 3 år. 5000 flaskor
och priset ca 100 euro. Styrkan är 51,4%. Även denna är privatimport.
Fjärde glaset kom från Cotswolds som ligger nordväst om Oxford. Founders Choice
Single Malt är lagrad på amerikansk ek och slutlagrad på rödvinsfat. År 2014 startade
destilleriet. De tillverkar 6 olika sorters whisky. Styrkan år 60,5% och kostar ca 80
euro. Privatimport.

Vi hade förstås omröstning om kvällens bästa whisky och Cotswolds vann med 11
röster. God tvåa kom Bimber med 10 röster.
Nu tillbaka till frågan som vi ställde i början,
Kan England göra drickbar Whisky?
Absolut kan de göra whisky är det självklara svaret.
Whiskyn som vi provade kommer att finnas i baren då och då så ni som inte var på
provningen har då chansen att testa.
Efter provningen fick vi en god Shepards Pie från Oljan catering och sedan blev det
kaffe med Ulla Olssons hembakade kakor, mums. Två lottringar gick det åt.
Vi hälsade också välkommen till en ny medlem som fick sitt startkit och han knep
också en av lottvinsterna.
Här kommer lite bilder från kvällen:

