JULKLAPPSTIPS 2010
Köp rätt whisky till pappa eller mamma, ta med en whisky till jul eller nyårsafton, skäm bort
dig själv med en härlig butelj i jul, överraska whiskynördkompisen med något han/hon inte
har på hyllan…
Här har du de bästa och säkraste tipsen på whiskyklappar i år!
Tommy Calner
Brorsan som älskar rökig whisky
Våga satsa på något annat än gamla vanliga Laphroaig 10 år, Ardbeg 10 år eller Lagavulin 16
år som han säkert redan har… Mina förslag är Caol Ila 12 år (389 kr), Laphroaig Quarter Cask
(455 kr) eller varför inte en whisky från fastlandet som är rökig, Benriach Curiositas 10 år
(379 kr).
Syrran som säger att hon inte gillar whisky
En utmaning kan tyckas. Satsa på trevlig och lättdrucken japansk blend, Hibiki 12 år (519 kr,
beställning) eller en trevlig och avrundad single malt från Skottland, Tomatin 12 år (309 kr).
Den kräsna pappan
Vräk på med japanska Yoichi 10 år (594 kr) som är komplex och har allt. Alternativt klassiska
Highland Park 18 år (549 kr) eller varför inte lyxiga Balvenie Port Wood 21 år (899 kr).
Mamma som gillar dessertviner
Det ska vara sött men varken för sliskigt eller spritigt. Jag föreslår Royal Lochnagar Distiller’s
Edition (569 kr) eller eleganta Macallan Fine Oak 12 år (469 kr). Japanska Hibiki 12 år (519 kr,
beställning) passar även mamma.
Insmickrande till svärfar
Klassiska och läckra Dalmore 12 år (479 kr) eller komplexa, spännande Springbank 10 år (469
kr). Alternativet är mäktiga Bowmore Darkest (559 kr) om han vill ha lite rökighet också.
Insmickrande till svärmor
Fruktiga och fräscha An Cnoc 12 år (339 kr) eller eleganta och lite sötare Auchentoshan
Three Wood (539 kr, beställning) passar bra här. Då får ju svärmor och svärfar olika sorter
och därmed dubbel utdelning…
Till whiskykännaren
Här kommer ett antal buteljer som inte så många har hemma.
Sherrylagrade Glenburgie 10 år (469 kr, beställning) är den bäst balanserade whiskyn i den
åldern. Kraftfulla höglandswhiskyn Ben Nevis 10 år (659 kr, beställning) är ett annat säkert
kort. Om han/hon är mer inne på rökigt föreslår jag antingen Longrow CV (625 kr,
beställning) från destilleriet Springbank eller Islaywhiskyn Caol Ila i en oberoende variant
från Gordon & MacPhail från 1997 (525 kr, beställning).

www.calnerwhisky.se
tommy@calnerwhisky.se
070-5596275

Ta med på julafton
Som aperetif passar friska franska whiskyn Armorik (336 kr) utmärkt. Till sillen föreslår jag
Ardbeg 10 år (459 kr) istället för snapsen. Före kaffet njuter ni av trevliga Strathisla 12 år
(329 kr) och sent på kvällen vid brasan passar mäktiga, smakrika Yoichi 10 år (594 kr) perfekt.
Ta med till nyårsfirandet
Här kan ni ta Cragganmore 12 år (369 kr) som en fräck och fruktig fördrink. Efter middagen
men före desserten njuter ni av maffiga, sherrylagrade Glendronach 15 år (529 kr).
Sängfösaren måste bli tjäriga, pampiga The Ileach (349 kr).
Till whiskyälskande hustrun/flickvännen
Beroende på smak och tycke föreslår jag antingen välbalanserade och eleganta Glenfarclas
15 år (549 kr) eller den komplexa och intressanta Springbank 10 år (469 kr). Till alla kvinnor
med smak för rökig whisky inklusive min egen Jenny är Lagavulin 16 år (549 kr) den optimala
klappen.
Till whiskyälskande maken/pojkvännen
Välj enligt anvisningarna för hustrun/flickvännen ovan. Se bara till att ge honom något annat
än du själv får så har ni två fantastiska buteljer att njuta av!
Skäm bort dig själv
Om du vill gardera dig eller komplettera det du tror att du kommer att få av någon av dina
nära och kära kan du satsa på något av följande: härliga och läckert eleganta Glenrothes
1991 (749 kr, beställning) eller varför inte den sherrypräglade och rökiga Lagavulin Distiller’s
Edition (559 kr men få exemplar kvar, skynda dig. Beställning). Yamazaki 18 år (849 kr,
beställning) är verkligen prisvärd och en fantastisk japansk whisky och slutligen Strathisla 25
år (895 kr, beställning) som är läcker, stram och samtidigt fräsch i stilen.
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