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1 1330-1500 Going back to Islay 950 6 (7) Going back to Islay v/ Eivind McMikkelsen fra Norsk whiskyforbund. Høsten 2019 
gjennomførte han Islay Whisky Academy Diploma cours og med seg hjem hadde han 6 flasker 
røykt whisky som alle har en historie å fortelle. Gled dere til en spennende og lærerik smaking. 
Det blir skjenket 1,5 cl av hver whisky. 

2 1330-1430 Er gammel alltid best? 550 6 En vanlig oppfatning er at whiskyen smaker bedre jo lenger den er lagret, men er det virkelig 
slik? På denne smakingen får dere seks drammer fra Skottland der tre av dem er 21 år! 
Spørsmålet blir: Er det ungdommen eller «gamlingene" som stikker av med seieren? Dere 
avgjør! Silje og Tone, som er grunnleggerne av whiskyklubben The Ladies’ Share, inviterer til 
en battle mellom ungdom og «gamlinger". Tone skriver whiskybloggen The Ladies’ Share, og 
begge damene har en brennende interesse for whisky. 

3 1530-1630 Whisky vs Cognac 600 6 Tunsberg Whiskylaug og Tunsberg Cognac Selskab har gått sammen og plukket ut 3 whisky og 
3 cognac som de vil at dere skal få smake på. Er det virkelig stor forskjell på whisky og 
cognac? Likheter og ulikheter fra råvarer til sluttresultat blir diskutert, og dere skal smake og 
vurdere selv. 

4 1430-1530 Edrington owned brands 390 6 Edrington Norway sammen med Tunsberg Whiskylaug ønsker å invitere dere til en smaking 
der vi skal gå dypere inn på de forskjellige malt whisky destilleriene som Edrington eier. 
Macallan, Glenrothes og Highland Park.  
 
Dette blir en reise i stiler og aldersforskjellen, for å se hva fatbruk og klima/lokasjon har å si 
for sluttproduktet. Det blir 6 whiskier vi skal smake. 

5 1800-1900 Årets Øl-klasse med 
Fjordfolk 

190 5 Fjordfolk fra Sandefjord brygger håndverksøl og vil stolt fortelle hva de holder på med og 
presentere 5 ølvarianter. 

6a 1800-1930 Whisky og Cigar 675 3 Whisky og cigar er godt hver for seg, men sammen blir det himmelsk. Mesterklassen inkluderer 
2 cigarer (en mild/medium og en kraftig) og 3 forskjellige whisky (bourbonfatlagret, 
sherryfatlagret, røykt Islaywhisky) og en Zorr lighter til hver. Underveis blir det informasjon 
om cigarer og cigar-etikette. Mesterklassen holdes i samarbeid med nordiccigar.com og 
Solhøy frukt og tobakk i Horten. 

6b 1530-1700 Whisky og Cigar 675 3 (Se over) 



7 1545-1715 Først kom whisky 450 6 Først kom whisky - en innføring i den gyldne drammens vidunderlige verden 
 
Norsk whiskyforbund ønsker at stadig flere oppdager whiskykulturen med alle dens 
sanseinntrykk, hyggelige damer og menn samt dens myter og historie. 
Vi vil ta dere på en seks drammers reise for å vise spennvidden innen whisky - verdens mest 
dynamiske drikk. 

8 1730-1830 Pernod Ricard-porteføljens 
historie 

390 6 Med flere destillerier i Skottland, Irland og USA er PR en vesentlig aktør i whiskyverdenen. 
Varemerker om Chivas, Ballantine’s, The Glenlivet, Aberlour, Jameson og Redbreast er godt 
etablerte på det norske markedet, men det er adskillig mer. Vi tar en vandring gjennom 
historien til hvordan et fransk selskap ble store på whisky og smaker dertil produkter som ikke 
lenger er tilgjengelig eller som ennå ikke er lansert. Det blir 6 forskjellige smaksopplevelser. 

9a 1400-1500 Irsk whiskey – bedre enn 
skotsk? 

425 5 På denne smakingen med 5 ulike whiskeytapninger går Ivar gjennom irsk whiskeyhistorikk,  
med de oppturer og nedturer som har vært. Nå har irsk whiskey en eneste stor opptur og er det 
whiskyområdet som vokser raskest. Irsk whiskey er også de siste årene blitt mer populær i 
Norge og vi har endelig begynt å få et godt utvalg. Smakingen holdes av Ivar Aarseth, som er 
president i Norsk MaltWhiskyLag og medforfatter av en bok om irsk whisky. Alle deltakere får 
et eksemplar av boken på smakingen. 

9b 1600-1700 Irsk whiskey – bedre enn 
skotsk? 

425 5 (Se over) 

10 1800-1930 Verdenswhisky 510 5 Barsjef Callum Berney fra The Whisky Bar (Oslo) har snoket rundt i lageret til Daracha og 
funnet fem meget gode whisky fra fem land og tre kontinenter som han vil snakke om, og du får 
lukte og smake på. 
Vi får smake på 24 år gammel skotsk, indisk modnet i portvinsfat, amerikansk og japansk 
single malt, og ikke minst en svensk whisky. 
 
Her kan du få gjort deg opp en mening om hvor meget god whisky kan lages. 

	



	 	


