
Boka whiskyprovning med Henrik Aflodal
Det bästa med mitt jobb är att jag får testa en massa 
god whisky. Men roligast är att komma ut och snacka 
whisky med intresserade. Jag kommer gärna till er  
och håller ett inspirerande whiskyevent. 

Välj tema fritt eller haka på någon aktuell provning. 
Föreslagna flighter innehåller endast whisky jag som 
journalist gillar skarpt, alltså ”Aflodals Favoriter”.  
Vill ni ha något alldeles extra är det bara att slå en 
signal så skakar jag fram något spännande.  
Kolla kalendern och bestäm datum så ses vi över ett 
glas whisky!
 -Henrik Aflodal

Aflodals Favoriter 120 kr/kuvert
The Famous Leapfrog 51,5%; High Park Mansie 49,7%; Coolest 
Islay 1980 50,5%; Highland Park 15 år 40%; Strathisla 12 år 43%
Testa Aflodals egna buteljeringar under led-
ning av ”mästaren” själv. Referenser är HPs 
sherrybolstrade 15-åring och STRs fruktbreda 
12a. Vi börjar med nu slutsålda Mansie, en 
tydligt rökig och vasst sötsyrlig HP, redan 
kultförklarad av de som fick tag på någon 
av de 188 flaskorna. Ökända Leapfrog är en 
galen version av Laphroaig, övermåttan söt och 
brutalrökig, ljusår ifrån husstilen. Höjdpunkten är höstens 
AfloFav-släpp. En Islay-raritet från Caol Ila kokad 1980. 
Massor av rök i en komplex underskön röra, perfekt balan-
serad till 50,5% av Aflodal själv. Redo att njutas direkt från 
pavan, slàinte!

Världswhisky de luxe 120 kr/kuvert
Tamdhu 38 år 1972 refill sherry #3428 46% (91p); Aberfeldy 21 år 
40% (93p); Longrow CV 46% (92p); Ballantine’s 17 år 43% blended 
(93p); Blanton’s Straight from the Barrel 65% bourbon (92p)
Crème de la créme från olika whiskytraditioner. 
Från en mäktig cask-version av jänkarnas 
stolthet bourbon till 17-årig superblend med 
en katatonisk/symfonisk gom ingen singelmalt 
kan åstadkomma. Dewar-malten AF är lika 
perfekt som en blend, rinner som hallonsaft 
nedför strupen. CV uppenbarar själen hos LR 
med lysande fruktrök i käften. Och 72:an är 
en riktig tolvtaggare för Tamdhu-fans med vingummi/
marmelad-gom. Den bästa whiskyprovning du lär bevista…

Vällagrade godsaker 120 kr/kuvert
Benrinnes 33 år 1975 refill cask 43% (94p); Strathisla 25 år 43% 
(92p); The Glenlivet 18 år 43% (87p); Glendronach 18 år Allardice 
46% (89p); Laphroaig 18 år 48% (92p)
Gammalt är lyxigt. Om 12 år är standard i 
maltwhiskyvärlden är 18 premium, där uppnås 
briljans i tappningarna. Ikonen TGL med sin 
perfekta regi ställs mot mulliga sherrypralinen 
GD. LPs gammelrök kontrasterar med en när-
mast burlesk rökuppvisning. STR bjuder på en 
fullmatad sherrygom med syrligt bett, avnju-
tes sakta, tar tid att assimilera. Finalen är en 
översinnlig Benrinnes från 1975 med gammelestrig esprit, 
packad med allt vad fruktriket erbjuder, plus eucalytpus 
och rök (!) i refrängen. Smakar gammalt och underbart…

Världsmästarmötet 110 kr/kuvert
Glen Garioch 12 år 48% (88p); Glenfarclas 15 år 46% (92p); 
Bowmore Darkest 15 år 43% (93p); Yoichi 10 år 45% (93p); 
Yamazaki 12 år 43% (88p); Lagavulin 16 år 43% (91p)
Halva gänget från finalen i Maltwhisky-VM 
2010 inklusive de tre världsmästarna. Sherry-
influerade BW slog LG i rökklassen. Intrig-
erande GAR besegrade knappt YO och YZ i 
mellanklassen Malty. Och GF vann övertygande 
vinfatsmatchen. Diametrala stilar bäddar för en 
underbar whiskyupplevelse. Samtidigt kan den 
nya ”juryn” kolla om rätt whisky vann!

Kolonial dekadens 110 kr/kuvert
Longmorn 30 år 43% (91p); Amrut Fusion 50% Indian malt (89p); 
The Glenlivet Nádurra 16 år 57,6% (91p); Strathisla 12 år 43% 
(88p); Springbank 100 proof 57% (93p)
Brittiska Imperiet tog whiskyn till Indien. AM 
är stjärnan, avancerade Fusion mixar korn från 
båda kontinenterna. Ur imperiets hjärta utvinns 
Chivas. Vi testar kändisblendens byggstenar. 
Skärpan sätts av LM, vår 30-åring från sherry-
fat är bedårande med skönt trötta distingerade 
gammelestrar. Alerta TGL bidrar med friskhet, 
Nádurra från vanliga bourbonfat är kaxigt 
syrlig. Musklerna står mulliga STR för, bredhöftat frukt-
excellerande. Och för att runda av 100 proof, SPRs bästa, 
helt befriad från sherry med sötsvullen gom, kryddrally och 
rökig exit. Simply heaven!

Det japanska undret 110 kr/kuvert
Yoichi 10 år 45% (93p); Miyagikyo 10 år 45% (88p); 
Hibiki 12 år 43% blend (87p); Yamazaki 12 år 43% (88p); 
Hakushu 18 år 43,5% (90p)
Japansk whisky är bättre än förebilden. I alla 
fall smakmässigt. Käften smäller på mer än 
vad skotsk whisky mäktar med. YO som vunnit 
Maltwhisky-VM är eleganten, ett universum 
av aromer. Systermalten MI serverar en tät 
fruktintensiv gom med ordentligt ekmotlut. 
Även blends vill mer än Scotch, HI är smaskig 
men kontrollerad, ett litet konststycke. YZ är 
ur-malten som inte liknar något annat, ett sammelsurium 
av estrar. Kusin HK är ett läckert konsertstycke, estrar jagar 
rök i en komplicerad dans. Aflodal brinner för japanskt 
med en hel bok i bagaget.

Varje whisky är betyg-
satt. Aflodal använder 
100-poängskalan med 
max 25 poäng vardera 
för arom, smak,  
eftersmak och 
komposition/helhet/
balans. Exceptionellt 
bra whisky går från ca 
85 poäng och uppåt. 
Provningarna har en 
medelpoäng på 90.



Lagom rök är bäst 100 kr/kuvert
Benromach Peat Smoke 46% (91p); Ardmore Traditional Cask 46% 
(92p); Glen Garioch 12 år 48% (88p); Glen Grant 16 år 43% (87p); 
Springbank 15 år 46% (93p)
Den allra bästa whiskyn åstadkoms i skär-
ningspunkten mellan frukt, ekbeska och rök. Vi 
testar fastlandsrökare som Teachers ARD, ett 
ekförstärkt rökosande kryddpaket, och nyväckta 
rökpumpade BRO vars attackerande syra pro-
ducerar ett skönt helvete. Motpoler är rökfria 
lättingen GRA som vid 16 år fyller varje vrå av 
munhålan, och 15-åriga sherry-exkvilibristen 
SPR med spritsigt sexig frukt och pyrande rök. Plus 2010 års 
världsmästare GAR med trögrörlig fruktkakekäft, sugande ek 
och hoppande fenoler – frukt/ek/rök i skön förening!

Ragnarök 100 kr/kuvert
Springbank CV 46% (90p); Benriach 15 år Heredotus Fumosus 46% 
(90p); Bruichladdich Peat 46% (90p); Ardbeg Uigeadail 54,2% (88p); 
The Famous Leapfrog 51,5% (90p)
Rök har många former. Sherry/port-badad 
SPR bjuder på dansande estrar med medicinal 
Champis-exit. BEN smekt av ultrasöt sherryek 
utför samma konster men sötare, dessutom 
allvarligt rökskadad! Rökkejsaren AR växlar upp 
några snäpp, syltig marmeladfrukt kröns med 
läderkängor och torvrök. Ungrökaren BR rymmer 
hela spektrat från söt tjära, lägereld till kreo-
sot, allt utom just torvrök. Aflodals egen Leapfrog är toksöt 
med aggressiv krydda och bolmande rök, inte i närheten av 
standard-LP vilket är poängen. Välkommen med på en kom-
plett seglats i rökarkipelagen!

Världswhiskyfest 80 kr/kuvert
Mackmyra Brukswhisky 41,4% (86p); Amrut Indian Malt 46% (91p); 
Wild Turkey Straight Rye 50,5% (90p); Bruichladdich Waves 46% 
(89p); Connemara Irish Peated Malt 8 år 46% (92p)
Whiskykultur från hela världen. Svenska MM har 
liksom indiska AM gjort kometkarriär inter-
nationellt. Bruks är riktigt bra svensk whisky, 
rökspåret lyfter det exotiska fruktsurret rejält. 
Indierns egensinniga syrlighet förbryllar och tju-
sar. Irländska CM bjuder delikata päron serverad 
till skramlande skir rök. Skotten BRs nykok up-
pvisar en kaxig personlighet man inte trodde var 
möjlig – kryddor, rök, lakrits belägrar gommen. Sidekick är 
en sötbeskmastig klassiker, en riktig amerikansk rye whis-
key. Provningens röda tråd är den säregna frukten.

Sherryfatsgung 80 kr/kuvert
Highland Park 15 år 40% (90p); Glendronach 15 år Revival 46% 
(89p); Edradour 12 år Caledonia 46% (89p); Clynelish 14 år 46% 
(89p); Dalwhinnie 15 år 43% (87p)
Hundra år bort låg den mesta whiskyn på 
sherry-ek. Rik mättad sherry-frukt är en 
omistlig dimension i whiskylivet. HP serverar 
oloroso-tunggung men det är sältan/röken 
man kommer ihåg. GD levererar en vältrande 
sherry-gom, tar för sig med vass fruktsyra och 
sjungande espresso. EDRs bullrande sherry-mun 
med citronpigg kladdkaka och skruvande parfym 
glömmer man knappast, formidabelt. Andningshål i sherry-
poolen är infallsrike CL, komplext äpplig karamellig med 
studsande fenoler, och oemotståndlige DW vars kryddvirvlar 
ovanpå en söt bottenspegel förundrar. Vilken kväll det blir!

Smäktande vinek 80 kr/kuvert
Benriach 16 år Sauternes Finish 46% (89p); Glenmorangie Nectar 
d’Or sauternes  46% (87p); Glenmorangie 10 år 40% (87p); 
Scapa 16 år Orcadian 40% (88p); Bowmore Darkest 15 år 43% (93p)
GM är förmodligen världens bästa whisky. 
Mästerlig doft och smak, balanserad intelligent, 
10-åringen är utgångspunkten för all skotsk 
malt. SC en bit norrut är stramare, kryddtät med 
bra steglängd och saltstänkt finish. Vad händer 
om vi adderar vinfat? Sötaktigt vitvin skapar en 
honungslik fläderatmosfär där GM understun-
dom bryter igenom, BEN driver på mer, hop-
pande kryddor vrålar, strålande! Världsbäst i vinfatssvängen 
är annars BW Darkest som vann VM-guld 2010. Islay-rök 
och sherry i skön förening.

Aflodals Whiskyvärld
www.aflodal.com

Anlita Skandinaviens ledande whis-
kyexpert Henrik Aflodal. Räkna med 
en väl påläst och driven provningsle-
dare som brinner för whisky. Even-
tet sker i form av en dynamisk 
workshop där experten fångar upp undringar från deltagarna och 
förklarar. Fokus ligger på smakupplevelsen, att verkligen få ut 
det optimala ur varje whisky. Ni bestämmer formatet, från små 
grupper om 5-10 personer till stora sällskap. Kuvertpris varierar 
med whiskyinnehåll från 80 kr och uppåt. Arvode och eventuell 
reseersättning tillkommer. Priser exklusive moms.

KONTAKT Henrik Aflodal 
Tel 0704-221416    Mejl henrik@aflodal.com
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