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NYHEDSBREV – OKTOBER 2010
Hej Whisky-venner,
Sikke en smagning her i september!  Interessen var så stor at vi måtte lukke for tilmeldingen allerede
efter 38 minutter og optage 6 personer på venteliste.
Det var (næsten) lutter guf for ganen! Der var dog 1 whisky der desværre faldt igennem og det var Ben
Nevis – Bemærk! Det er min personlige mening – det er ikke sikkert I er enige 
Inden der er nogen der spørger hvorfor vi ikke lavede denne smagning til en stor smagning med 2
flasker af hver, så er grunden at kun 1 flaske af det smagte er i handlen i dag, resten kan ikke skaffes
en flaske mere af og hvis der kunne ville prisen være så høj at prisen for at deltage på smagningen ville
overstige hvad de fleste folk vil synes er rimeligt. Derfor gav vi også nogle af jeres medlemspenge
tilbage i form af et tilskud til september-smagningen, så den kunne afholdes til en fornuftig pris.
Afslutningsvis håber vi det bliver muligt at afholde lignende LUKSUS-smagninger i fremtiden, men
prisen på gamle aftapninger er desværre kun på vej i én retning – op ad! Whisky er blevet meget
populært! Så populær at priserne desværre er steget med op mod nu 30% på 2 år. 
Når dette er sagt, så har vi selvfølgelig også smagninger klar til jer i oktober og november.
Torsdag d. 14. oktober har vi en smagning som vi har valgt at kalde ’Fadets oprindelse’ – mere om
denne nedenfor - og fredag d. 12 november har holder vi vores årlige Islay-smagning.
Islay-smagningen i år, har et –hvis vi selv skal sige det- også et LUKSUS program og husk denne
smagning er et hel-aftens arrangement med spisning.
Samtidig er den en åben smagning – dvs. ikke-medlemmer også er velkommen denne aften.
Vi vil i år også lave noget lidt anderledes til mht. foredragsholdere – en ide som faktisk kommer på
opfordring af et par medlemmer, som gav deres mening til kende da vi, via mail, søgte input til
foredrag.

”Foredragsholdere” søges til Islay-smagningen:
Som skrevet ovenfor vil vi i år lave noget anderledes ift. foredrag.
Vi har på medlemmers opfordring besluttet vi spørger blandt jer deltagere om I kunne tænke jer at sige
nogle ord om et selvvalgt destilleri og evt. om aftapningen vi skal smage.
I behøver ikke være hærdede foredragsholdere og der er ingen der bliver til grin! – I skal bare sige
hvorfor I brænder for netop dette Islay destilleri og dets whisky… og evt. noget om aftenens aftapning.
Så hvis du synes at enten:
Kilchoman, Lagavulin, Bowmore, Ardbeg, Laphroiag, Bunnahabhain, Port Ellen eller Caol Ila er sagen,
så skriv til os på awl@aalborgwhiskylaug.dk og fortæl os at du godt vil bruge 10min på dit favorit Islay
destilleri denne aften.
Samtidig vil vi, ligesom sidste år, også lade nogle stemningsbilleder fra Islay køre på en fremviser.
Så aflys den julefrokost/koncert/teater du er inviteret til og sæt allerede nu et STORT KRYDS i
kalenderen til d. 12 november og deltag i en forrygende smagning .
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SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2010
OKTOBER:

TORSDAG D. 14 OKTOBER 2010 Kl. 19.00 – FADETS OPRINDELSE
Lad mig starte med at sige at denne smagning er opstået på baggrund af et medlemsønske – så et
stort tak til medlem#261 Gert for forslaget.
Whisky-industrien bruger mange forskellige fadtyper til lagring af whisky – vi vil denne aften sætte
fokus på de mest ’almindelige’ typer af hedvins-fade brugt til lagring af whisky.
Efter som sherryfade oftest er den type der er brugt, vil vores fokus ligge der denne aften med 3
forskellige typer – Den tørre Fino, den rosin og kageagtige Oloroso og til sidste den super søde PX.
Desuden vil vi smage whisky lagret på Madeira-fade fra øen af samme navn samt en aftapning fra
gamle Portvins fade.
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
Whisky-menu:
1. Bunnahabhain 32år, 55,7%, The Whisky Agency, Fino sherry cask
2. Springbank Madeira Wood, 11år, 55,1% Destilleriaftapning, Madeira cask
3. Balblair 1990 20år, 53,7%, Bladnoch Forum aftapning, Oloroso sherry cask
4. Glendronach 20år, Destilleriaftapning, Tawny Port cask
5. Glenmorangie Sonnalta, 46%, Destilleriaftapning, Pedro Ximenez Sherry (PX)
Hedvins-menu:
1. Romate Fino Sherry 16%
2. Romate Oloroso sherry 18%
3. Harveys Pedro Ximenez sherry, 30år, 16%
4. Taylors Tawny Port Wine, 30år, 20%
5. Madeira (afventer type)
Smagningen afholdes på The Irish House, Østeraagade (Nytorv), Aalborg,
Pris: 225,- og kun for medlemmer
Der åbnes for tilmelding torsdag d. 30. September 2010 Kl. 21.00 – og som altid gælder
først-til-mølle princippet. Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores
hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk eller ved personlig henvendelse til vinhandleren
Skjold Burne, Bispensgade 1, Aalborg (senest d. 11. oktober)
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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!!!

SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2010
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):
TORSDAG
14/10
Kl 19.00
The Irish
House, Nytorv,
Aalborg

Fadets oprindelse – Whisky på hedvins-fade
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
Whisky-menu:
1.
2.
3.
4.
5.

Bunnahabhain 32år, 55,7%, The Whisky Agency, Fino sherry cask
Springbank Madeira Wood, 11år, 55,1% Destilleriaftapning, Madeira cask
Balblair 1990 20år, 53,7%, Bladnoch Forum aftapning, Oloroso sherry cask
Glendronach 20år, Destilleriaftapning, Tawny Port cask
Glenmorangie Sonnalta, 46%, Destilleriaftapning, Pedro Ximenez Sherry

Hedvins-menu:
1.
2.
3.
4.
5.

FREDAG
12/11
Kl 19.00
Restaurant
Papegøjehaven
Europa Plads,
Aalborg

Romate Fino Sherry 16%
Romate Oloroso sherry 18%
Harveys Pedro Ximenez sherry, 30år, 16%
Taylors Tawny Port Wine, 30år, 20%
Madeira (afventer type)
ISLAY-SMAGNING
** Stor smagning – både for medlemmer og ikke-medlemmer **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bunnahabhain 31år, Signatory, 54,7%
Ardbeg Supernova 2010, Destilleriaftapning, 60,1%
Port Ellen 1982, 24år, Limburg Whisky Fair, 59,6%
Lagavulin 12år, Destilleriaftapning FOCM, 48%
Bowmore 1994, Berry Bros, 14år, 56,3%
Caol Ila ‘Unpeated’ 8år, Destilleriaftapning 2008, 64,2%
Kilchoman Single Cask for Danmark, Destilleriaftapning, 62,4%
Laphroaig, 12år, Duncan Taylor, 54,9%

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