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NYHEDSBREV
F E B R U A R 2010
Hej Whisky-venner,
Så kom vi i gang med 2010 med en smagning på Japansk whisky. Det var en smagning hvor alle
nuancer blev ramt fra det lette blend til det røgede ved fadstyrke. Ens for alle var dog at det var meget
let drikkelige whiskies på trods af høj alkoholstyrke på nogle af aftapningerne og nogle var selvfølgelig
også mere komplekse end andre. Dog er vi sikker på at medlemmerne forlod smagningen og var glade
for deres nye indsigt i Japansk whisky. 
Næsten smagning er dog helt anderledes - se mere nedenfor…
Ellers har vi kæmpet for at få en ekstern foredragsholder til at komme og holde smagningen til vores
generalforsamling i marts – det er nu lykkedes – Temaet er på plads, men selv smageprogrammet
mangler endeligt. Samtidig har vi måtte ændre datoen for generalforsamlingen.
Vi har skubbet den 1 dag frem til FREDAG D. 12 MARTS KL. 1830 (se separat indkaldelse til
generalforsamling udsendt sammen med dette nyhedsbrev)
Vi slutter foråret af med en eksklusiv smagning den 22. april – dette er en medlems-smaging og du skal
have betalt kontingent for 2010/2011 for at deltage.
Husk! Du kan altid se flere detaljer på vores hjemmeside, om de flasker vi har på smagning.

FEBRUAR:

Endnu engang sætter vi kursen vestpå til Islay – denne gang for at besøge øens ’medicinskab’
Laphroaig på sydkysten og det næsten urøgede Bruichladdich i landsbyen af samme navn på vestsiden
af Loch Indaal. Alle kender Laphroaig som destilleriet hvor dets unge whisky nærmest ’slår igen’ når
man drikker den ved fadstyrke og for mange er det et destilleri man enten elsker eller hader…
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Men hvordan er Laphroaïg når det nu har fået lov at lagre lidt? Forsvinder det store ’punch’ man får af
whiskyen? …for traditionelt forvinder både alkohol og røgen jo længere en whisky lagrer – til gengæld
bliver det hele en mere komplet oplevelse. Denne aften serveres den nye 18års destilleri-aftapning
sammen med en 21 års fra en uafhængig aftapper (Douglas Laing – Old Malt Cask) for til sidst at blive
efterfulgt af den 25 års destilleri-aftapning som har vundet mange fans ude i verden.
Derefter skal vi prøve noget sjovt. Vi skal smage verdens – på papiret - mest røgede whisky.
Vi taler 131ppm og 140ppm!! Til sammenligning er Laphroaig 40ppm og Ardbeg er 50ppm.
Men er den nu også så røget?? Skal vi lave forhåndsaftale med Beredskabsstyrelsen så de kan have en
slangevogn klar udenfor, fordi der er gået ild i vores halse? Vi runder de 2 Octomore af med den sidste
officielle aftapning af Port Charlotte 8års, som dog kun er 40ppm, men virker langt mere røget.
Vi skænker selvfølgelig whiskyen fra hvert destilleri samtidig, så du har muligheden for at sammenligne
de 3 forskellige aftapninger.
Afslutningsvis vil vi komme til aftenens overraskelse, som er inden for tema…
BEMÆRK: Vi forventer en stor søgning på denne smagning, så vi vil denne gang være ekstra
opmærksomme på at vilkårene for tilmelding bliver overholdt.
Man kan denne gang IKKE tilmelde sig hos Skjold Burne Vinhandel, netop pga. den store søgning der vil
være – tilmelding derfor kun via vores hjemmeside denne gang!
TORSDAG d. 18. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 – MEDICIN MOD FINESSE:
- MINI-SMAGNING, KUN 34 PLADSER – KUN FOR MEDLEMMER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Laphroaig 18år, 48%, Destilleriaftapning
Laphroaig 21år, 50%, Douglas Laing, Old Malt Cask, 439 flasker
Laphroaig 25år, 50,9%, Destilleriaftapning
Octomore 5år Edition 01.1, 63,5%, Destilleriaftapning, 131ppm !!
Octomore 5år Edition 02.1, 62,5%, Destilleriaftapning, 140ppm !!
Port Charlotte PC8, 60,5%, Destilleriaftapning
Overraskelse – afsløres på dagen

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg. Pris: 300,Der åbnes for tilmelding TIRSDAG d. 2. FEBRUAR KL. 21.00 – og som altid gælder først-tilmølle princippet.
BEMÆRK: På hjemmesiden kan der kun tilmeldes via link’et ’Tilmelding til smagning’ nederst til venstre
på hjemmesiden. Findes dette link ikke på siden, er der ikke åbent for tilmelding! Tilmeldinger
modtaget pr. mail, eller på anden vis inden det officielle åbningstidspunkt vil blive anset for ugyldige og
slettet!!!

MARTS:
Der afholdes en stor smagning for både medlemmer og ikke-medlemmer i forbindelse med vores årlige
generalforsamling - Smagningen vil have besøg af ekstern foredragsholder.
Mere herom i næste nyhedsbrev Ultimo Februar
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SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2009
Programmet ser ud som følger, så SÆT KRYDS ved disse datoer (forbehold for ændringer):
TORSDAG
18/2
2010
Kl 19.00
The Irish
House,
Nytorv,
Aalborg

MEDICIN MOD FINESSE – LAPHROAIG MOD OCTOMORE
Medicinskabet mod verdens mest røgede whisky
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Laphroaig 18år, 48%, Destilleriaftapning
Laphroaig 21år, 50%, Douglas Laing, Old Malt Cask, 439 flasker
Laphroaig 25år, 50,9%, Destilleriaftapning
Octomore 5år Edition 01.1, 63,5%, Destilleriaftapning, 131ppm !!
Octomore 5år Edition 02.1, 62,5%, Destilleriaftapning, 140ppm !!
Port Charlotte PC8, 60,5%, Destilleriaftapning
Overraskelse – afsløres på dagen

FREDAG
12/3
2010

HIGHLAND PARK – THE WORLD’S GREATEST ALL-ROUND WHISKY
Smagning med Martin Markvardsen, Brand Ambassador for Highland Park
** stor smagning m/ spisning for både medlemmer og ikke-medlemmer **

Kl. 18.30

1. Highland Park 1977 28år PING 2, 52,3% fad#7959 (kun 1cl af denne)

Hotel
Phoenix,
Vesterbro 77,
Aalborg

Resten af smageprogrammet følger ca. ultimo februar

TORSDAG
22/4
2010

BP – British Petroleum
Vi afslører først aftapningerne ultimo marts

Kl 19.00

Glæd jer! 

The Irish
House,
Nytorv,
Aalborg
Vi glæder os til at se dig til Laugets smagninger!
Med venlig hilsen
Claus Rasmussen
Formand, Aalborg Whisky Laug
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