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JULKLAPPSTIPS 2012 
	   	  
Whiskyns	  värld	  erbjuder	  en	  fantastisk	  palett	  av	  dofter	  och	  smaker,	  de	  flesta	  kan	  hitta	  en	  
favorit.	  Här	  är	  årets	  förslag	  på	  julklappswhisky	  beroende	  på	  smak,	  tillfälle	  och	  plånbok.	  	  
De	  flesta	  finns	  i	  ordinarie	  (O)	  sortimentet	  men	  beroende	  på	  var	  du	  bor	  kanske	  du	  ändå	  
måste	  beställa.	  De	  du	  beställer	  oavsett	  O	  eller	  från	  beställningssortimentet	  (B)	  får	  du	  i	  
allmänhet	  på	  ca	  1	  vecka	  dvs	  dags	  att	  planera	  inköpen	  nu.	  
Ha	  en	  god	  och	  trevlig	  jul!	  
Tommy	  Calner	  
	  
Sommarsött,	  friskt	  och	  fräscht	  i	  bersån	  
De	  givna	  hitsen	  är	  Speyburn	  10	  år	  (O,	  319	  kr),	  An	  Cnoc	  12	  år	  (O,	  339	  kr)	  och	  Glenmorangie	  10	  
år	  (O,	  399	  kr).	  Lite	  mer	  spännande	  och	  ovanliga	  Greenore	  6	  år	  Single	  grain	  (O,	  329	  kr)	  eller	  
indiska	  maltwhiskyn	  Amrut	  (O,	  399	  kr)	  kan	  vara	  kul	  att	  ge	  till	  den	  som	  har	  det	  vanligaste	  i	  
barskåpet.	  
	  
Hemtrevliga,	  pålitliga	  kompisar	  vid	  köksbordet	  
Om	  du	  vill	  vara	  utan	  röken	  och	  tjäran	  väljer	  du	  bland	  Strathisla	  12	  år	  (O,	  339	  kr),	  
Bunnahabhain	  12	  år	  (O,	  429	  kr)	  eller	  Glenfarclas	  15	  år	  (O,	  549	  kr).	  Med	  tydliga	  drag	  av	  tjära	  
och	  rök	  blir	  det	  Caol	  Ila	  12	  år	  (O,	  419	  kr)	  eller	  unga	  Macleod’s	  Islay	  (O,	  339	  kr).	  Den	  
sistnämnda	  för	  övrigt	  en	  ung	  Lagavulin…	  
	  
Mjuka,	  söta,	  smeksamma	  stunder	  i	  soffan	  
Här	  är	  det	  sherrylagrade	  whiskys	  som	  gäller.	  Aberlour	  a’bunadh	  (O,	  599	  kr),	  Dalmore	  15	  år	  
(O,	  649	  kr)	  och	  Glendronach	  15	  år	  (O,	  529	  kr)	  är	  de	  verkligt	  maffiga	  men	  även	  elegantare	  
Benriach	  12	  år	  Sherry	  Wood	  (O,	  459	  kr)	  och	  Glenmorangie	  Lasanta	  (O,	  510	  kr)	  är	  trevliga.	  
	  
Moget,	  elegant,	  sofistikerat	  i	  läsfåtöljen	  
Highland	  Park	  18	  år	  (O,	  599	  kr),	  Nikka	  Yoichi	  10	  år	  (O,	  599	  kr),	  Springbank	  15	  år	  (O,	  695	  kr)	  
har	  lättare	  touch	  av	  tjära	  och	  rök.	  Vill	  du	  ha	  tuffare	  tag	  väljer	  du	  Bowmore	  Darkest	  15	  år	  (O,	  
499	  kr)	  eller	  Ardbeg	  Uigeadail	  (O,	  649	  kr).	  
	  
Värmande,	  mustigt	  framför	  brasan	  eller	  i	  fickpluntan	  
Talisker	  57°	  North	  (O,	  699	  kr),	  Longrow	  CV	  (B,	  599	  kr)	  är	  två	  starka	  kort	  med	  tjäran	  väl	  
integrerad.	  Vill	  du	  ha	  rök	  och	  tjära	  i	  förgrunden	  väljer	  du	  Lagavulin	  16	  år	  (O,	  579	  kr),	  The	  
Ileach	  (O,	  355	  kr)	  eller	  lite	  udda	  Old	  Ballantruan	  (B,	  449	  kr).	  Den	  sistnämnda	  ovanlig	  
eftersom	  det	  är	  en	  rökig	  whisky	  från	  Speyside.	  
	  
Dyra,	  extravaganta	  njutningar	  i	  lyxsviten	  
I	  den	  dyrare	  prisklassen	  finns	  det	  ömsom	  vin	  ömsom	  vatten	  så	  att	  säga,	  det	  är	  inte	  säkert	  att	  
det	  blir	  godare	  med	  åldern.	  Fem	  starka	  kort	  att	  verkligen	  rekommendera	  är	  Macallan	  18	  år	  
(O,	  1229	  kr)	  men	  det	  ska	  vara	  den	  sherrylagrade,	  inte	  Fine	  Oak.	  Strathisla	  25	  år	  (B,	  995	  kr)	  
och	  Glenfarclas	  30	  år	  (B,	  2295	  kr)	  är	  två	  andra	  bra	  alternativ	  utan	  rökighet.	  Med	  väl	  
integrerad	  rök	  och	  tjära	  väljer	  du	  Yamazaki	  18	  år	  (B,	  1185	  kr)	  eller	  Bowmore	  25	  år	  (B,	  1995	  
kr).	  


