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Nyhedsbrev – September 2006
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug og vi er klar til at tage hul på to
spændende smagninger.
Denne gang blandt andet lidt om Edradour smagning, Mack Myra smagning og kommende
smagninger.
Næste smagning: Fredag d. 15. September – Edradour – Finish smagning
Denne gang skal vi kun smage whisky fra ét destilleri – Edradour. Skotlands mindste
destilleri, hvis også verdens mindste, hvor ALT er håndproduceret.
Hovedvægten denne gang er lagt på hvad fadlagringen betyder for slutproduktet og vi
skal derfor smage på mange vidt forskellige finish´er for selv at vurdere det.
Vi har denne gang fået fat på en ny og spændende foredragsholder til at fortælle os
noget om destilleriet og de enkelte finish´er. Han vil krydre foredraget med nogle
spændende historier.
Flemming Pedersen fra Dansk MaltWhisky Akademi – og han skriver selv:
Startede Skotlands-rejsen med at etablere rejsebureau med speciale i Skotland (se evt. www.skotland.com) i
1987. Mødte Jens Tholstrup i 1995 – og vi etablerede DANSK MALTWHISKY AKADEMI (se evt.
www.dmwa.dk), der siden 4 x årligt har udgivet tidsskriftet MALTEN. MALTEN læses pt. af ca. 750 personer.
I 1997 fik vi kontakt til Signatory, og begyndte import derfra. Andrew Symington, der også er indehaver af
Signatory, købte i 2002 Edradour Distillery – og vi blev i den forbindelse udnævnt til dansk agent for Edradour
også. Siden hen har vi overgivet distributionen i Danmark til FC VIN, men vi står fortsat som agent i Danmark.
Der venter nogle spændende smagsoplevelser tør vi godt garanterer.
Smagningen afholdes:
Fredag d. 15. September kl. 19.00 – ca. 23.00 hos Cafe Frederiksberg, Hadsundvej
1B, Vejgaard, Aalborg (indgang igennem porten)
Prisen denne gang er 325 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke-medlemmer.
Aftenens smageprogrammet ser således ud:
Fra Edradour skal vi smage følgende finish´er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Edradour
Edradour
Edradour
Edradour
Edradour
Edradour
Edradour
Edradour

cask (Decanter 1993)
Straight from the Cask
Straight from the Cask
Straight from the Cask
Straight from the Cask
Straight from the Cask
Straight from the Cask
Straight from the Cask

-

Sherry
Sauternes
Bordeaux
Barolo
Marsala
Madeira
Port

Bemærk alle er cask strength (fadstyrke)
Midtvejs i arrangementet vil der være en lettere spændende buffet fra Cafe
Frederiksberg.
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NB NB NB
Til denne smagning er der plads til max. 48 personer, så vi kan kun opfordrer til
hurtig tilmelding, da der bliver rift om pladserne og det bliver først til mølle
princippet.
Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside
www.AalborgWhiskyLaug.dk eller ved personlig henvendelse til vinhandleren
Poul E & Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, Aalborg (senest d. 15. august).
Der er åbnet for tilmelding.
Smagning: Fredag d. 6. Oktober – MackMyra smagning
Så til en smagning vi er ret stolte af 
Mack Myra, svensk whisky destilleri – se mere på www.MackMyra.com
Herfra får vi besøg af Johny Westergård, som er whiskykonsulent hos MackMyra
Johny vil fortælle os noget om tilblivelsen af destilleriet, historien bag og om
deres produktion af whisky. Han medbringer 6 friske fadprøver.
Smagningen afholdes:
Fredag d. 6. Oktober kl. 19.00 – ca. 23.00 i Krøyer salen på Park Hotel, John F.
Kennedys plads, Aalborg (lige overfor banegården)
Prisen denne gang er 300 kr. for medlemmer og 375 kr. for ikke-medlemmer.
Aftenens smageprogrammet ser således ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elegant Bourbon
Elegant Sherry
Elegant Swedish Oak
Smoke Bourbon
Smoke Sherry
Smoke Swedish Oak

Nogle af laugets medlemmer stiftede allerede bekendtskab med MackMyra på
Whiskymessen. Hvor vi også kunne smage direkte fadprøver og mange af os var enig om
at her venter whisky, som vil blive utrolig spændende at følge. Hvilken kvalitet
allerede nu!!
Midtvejs i arrangementet vil der være en lettere spændende buffet fra Park Hotel.
Gå ikke glip af dette arrangement, der venter nogle meget spændende
smagsoplevelser. Du vil blive positiv overrasket. Der er åbnet for tilmelding.
Øvrige smagninger i 2. halvår af 2006
Vi planlægger følgende smagninger i 2. halvår af 2006 – så husk at sætte kryds i
kalenderen ved nedennævnte datoer:
Dato
27. oktober
17. november

Tema
Glenmorangie – stor vertikal smagning
Islay - stor Islay smagning

Har du forslag til smagninger er du velkommen til at skrive til os.
Husk du er jo med til at forme vores forening og bestemme hvad vi skal smage.
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk.
Vi glæder os til at se dig til nogle af vores kommende arrangementer.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug
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