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Nyhedsbrev – November 2006
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug og vi er klar til at tage hul på en
længe ventet og spændende smagning.
Denne gang blandt andet lidt om Islay smagning, Laug-whisky og kommende smagninger.

Smagning: Fredag d. 17. November – Islay smagning
Som et årligt tilbagevendende tema – og meget populær – kommer her vores årlige
Islay-smagning. Igen i år tager vi en rundtur på Islay, hvor vi smager på hvad
whiskyøen her kan levere, dog med undtagelse af det nyeste destilleri Kilchoman
hvis sprit endnu ikke må kaldes for whisky.
Også denne gang har vi nogle spændende ting på programmet.
Vi besøger også denne gang sagnomspundne Port Ellen, hvis lagre tømmes hastigt og
denne whisky bliver en saga blot – måske meget passende for et sted som Islay med
dens historie, at endnu en saga dannes.
Til at guide os igennem denne aften kommer Al Jones fra Århus. Han har tidligere
gæstet Aalborg Whisky Laug med stor succes
Aftens store smageprogram ser således ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laphroaig Cadenhead 14 år
Bowmore Cask 16 år
Ardbeg Airigh Nam Beist 16 år(den sidste nye Ardbeg)
Smokehead Ian MacLeod
Caol Ila 8 years Unpeated
Port Ellen 6. release 27 år
Bruichladdich 1970 MacKillops Choice
Bunnahabhain 1967 – 38 år

Der venter nogle spændende smagsoplevelser tør vi godt garantere.
Smagningen afholdes:
Tid: Fredag d. 17. November kl. 19.00 – ca. 23.30
Sted: i Krøyer salen på Park Hotel, John F. Kennedys plads, Aalborg (lige overfor
banegården)
Prisen denne gang er 390 kr. for medlemmer og 450 kr. for ikke-medlemmer.
Midtvejs i arrangementet vil der være en lettere spændende buffet fra Park Hotel.
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. november).
Der er åbnet for tilmelding.

Side 1 af 3

Aalborg Whisky Laug’s egen whisky
Så har Aalborg Whisky Laug igen fået vores ”egen whisky”.
Som opfølgning på vores store succes sidste gang (Highland Park Blackadder Raw Cask
1988 (15 år) på sherryfad). Vi er stolte af at kunne præsentere en lækker
Clynelish 1990, 16 års på 55% som Laug-whisky for sæsonen 2006/07.
Denne Clynelish er netop tappet af Duncan Taylor her i oktober udelukkende for
Aalborg Whisky Laug. Den er destilleret i 1990 og har lagret på gamle sherryfade.
Clynelish er søster-destilleri til det hedengangne og nu kult-destilleri ’Brora’
som var et af de få som højlandsdestillerier som lavede en tørvet malt.
Brora lukkede desværre i 1983 og whiskyen
herfra er i dag i høj kurs.
Clynelish’s slægtskab med Brora er der
dog ikke nogen der kan benægte.
Whiskystilen på Clynelish ligner stadig
Brora, dog med mindre tørvet karakter.
Clynelish er i dag kendt for at have en
perfekt balance mellem krydrethed og tørv
og er klart et af de destillerier hvor
man får mest whisky for sine penge, både
med hensyn til smag og ud fra det faktum
at kun 1% af den årlige produktion går
til single malts!!.
Aalborg Whisky Laug har indgået en særaftale med den danske importør af Duncan
Taylor om import af denne Clynelish 1990 16år 55%. Det betyder at Aalborg Whisky
laug er de eneste i Danmark som får denne whisky. Duncan Taylor leverer whiskies af
meget høj kvalitet som vi bl.a. fik en smagsprøve på ved smagningen i Maj 2006.
Whisky fra Duncan
man får en whisky
’mad-sminke’ her!
(selv siger de om

Taylor er ikke koldfiltreret og ej heller farvet. Det betyder at
så tæt på det oprindelige produkt som overhovedet muligt. Ingen

aftapningen ”Clynelish, 1990 er en stor oplevelse....”)
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Vigtigt:
Du bedes inden d. 15. november (sidste frist) betale for det antal flasker du har
bestilt – alle har fået det antal de har bestilt.
Dog forbeholder vi os retten til at reducere bestillingerne hvis det viser sig at
alle ikke kan få en flaske.
Prisen er 490 kr. pr. flaske.
Bestilling foretages via laugets hjemmeside og betaling bedes så vidt muligt
foretaget via netbank. Bestillingen er bindende.
Flaskerne vil kunne afhentes hos vinhandleren Poul E & Aalborg Vinhandel,
Bredegade 18 fra den 20. november. De personer som har bestilt whisky kan også få
dem udleveret ifm. Islay smagningen.

Kommende smagninger i AWL
Vi planlægger følgende smagninger – så husk at sætte kryds i kalenderen ved
nedennævnte datoer:
Dato
18. Januar 2007
23. Marts 2007
19. April 2007
24. Maj 2007

Tema
Talisker – se de flotte aftapninger på hjemmesiden, bl.a. en 50
års gammel aftapning 
Blackadder Raw Cask vs. Signatory + den årlige generalforsamling
Douglas Laing - Old & Rare Platinum – minismagning
Bourbon og Rye whiskey

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.
Til sidst vil bestyrelsen ønsker dig en rigtig god jul, samt et rigtig godt whiskynytår med forhåbentlig nogle rigtige gode whisky-oplevelser – på gensyn i 1. halvår
2007.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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