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Morrison Bowmore provningarna 2-5/12 2009 
 

Auchentoshan Three wood 13 år 43% 

Score 6,0 

Doft 
Ganska lätt, mest toffee och karamell eller kola. Lite frukt. Lite spritig. 

Smak 
Toffee, frukt, och lite russin och mandel. Läcker, trevlig, lättdrucken. Drickes utan vatten. 
 
 

Glen Garioch 19 år 1990, batch 34 54,6% C:a 9 ppm. 

Score 7,0 

Doft 
Frukt: äpple, citrus. Smörig, kryddor. 

Smak 
Komplex och smakrik. Smörkola, frukt, vanilj, kryddor, fat, lite peppar. En del torv i 
eftersmaken. Mycket lång, mogen eftersmak med frukt och fat. 
 

Yamazaki 12 år 43% 

Score 5,0 

Doft 
Äpple, clementin, vanilj blandas med skogsdofter av tall och mossa. Ganska komplex och 
intressant. 

Smak 
Päron, apelsin, likörpralin. Söt med lite marsipan eller mandel. Lättdrucken, ganska frisk. 
Drickes utan vatten. 
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Hibiki 12 år (blend) 43% Tre typer av fat: bourbon, sherry, japansk ek 
som tidigare innehållit plommonlikör. 

Score 6,0 

Doft 
Bagerisötma! Kola, vanilj, marsipan, mogen frukt. Söt, trevlig, mjuk. 

Smak 
Mjuk, len, blandar kola och vanilj med lite mörk frukt och marsipan. Lång, fruktig eftersmak. 
Drickes utan vatten. Mycket god blend! 
 

Hakushu 12 år 43% First fill bourbon 

Score 7,0 

Doft 
Annorlunda! Päron, kryddor och lagerhus: torv, jord, fat. 

Smak 
Smakrik, elegant och fyllig med frukt, vanilj, fat, torv och mandel. Lång, varm, kryddig 
eftersmak med fat. Mums! 
 

Bowmore 1992 16 år Wine Matured 53,5% 

Score 4,0 

Doft 
Mörk, söt av röda bär. Fat, jord, lite rök. 

Smak 
Den typiska Bowmoredruvigheten men även mycket frukt och bär. Vinigheten är som av ett 
sött vin, mustigt och klibbigt. Inte min stil, det är alldeles för sött. Rökigheten smyger in lätt i 
slutet av eftersmaken. 
 

Bowmore Laimrig 15 år Sherry finish 50,3% 

Score 8,0 

Doft 
Stor, härlig och värmande med sötma, frukt, kryddor, fat, torv. 

Smak 
Komplex, maffig med ett fint samspel mellan sherry, ek, lätt rök, frukt och kryddor. 
Eftersmaken är mycket lång och matig med tjära, fat och sherry. Detta är en fatstark Darkest 
och visar hur Darkest verkligen kommer till sin rätt! 
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Bowmore Tempest 10 år 55,3% First fill bourbon 

Score 7,5 

Doft 
Maffig, doftrik med crème brulée, apelsin och torvrök. 

Smak 
Fräscha bourbonfat möter tjära och havskaraktär! Frukt, kola, vanilj mot rök, lite tjära, 
havskaraktär och fat. Härligt komplex och balanserad för åldern. Frisk, annorlunda Bowmore 
med power! 
 
 

Tommy Calner 
 

 
 
 


