
 

Cadenhead – Indepedent bottler 

Föreningens 32:a provning 
 

Bland oss whiskyälskare diskuteras ofta skillnader och likheter mellan whisky 
som ges ut direkt från destilleriet och den whisky som lagras och tappas av 

”independent bottlers”. Att vända sig till dessa är ofta enda chansen om man 
t.ex. söker whisky från nedlagda destillerier. Cadenhead har en unik position 

bland dessa ”Independent Bottlers” och det är med stor tacksamhet och 
förväntan vi välkomnar  

David Stirk, Marknadschef vid Cadenhead  

som kommer från Skottland för att leda provningen av speciellt utvald whisky ur 

Cadenheads stora sortiment 
 
Denna provning har målsättningen att bli den mest välbesökta av våra 

provningar då målet är att vi blir 100 provande. För att nå detta mål behöver vi 
alla medlemmars hjälp. Just Du har säkert någon god vän som vill prova unik 

whisky.  
 
Om provningen övertecknas har medlemmar givetvis förtur. Först till kvarn 

gäller……….. Om överteckning sker, kommer sist anmälda att meddelas detta och 
anmälningsavgiften återbetalas. 

 
Vi provar denna gång 6 whisky, samtliga cask strength, nämligen: 
 

Caol Ila 22 YO, 56,2 %, 240 flaskor tappade 
Glenfarclas 31 YO, Chairman´s Stock 54,4%, 168 flaskor tappade  

Dumbarton (Inverleven stills) 32 YO, 51,2%, 222 flaskor tappade 
Aberfeldy  26 YO, Chairman´s Stock 57 %, 234 flaskor tappade  
Imperial - Glenlivet 24 YO, 57,6 %, 234 flaskor tappade 

Caperdonich - Glenlivet 24 YO, 46 %, 666 flaskor tappade  
 

Tid & Plats: Lördag 30 november, klockan 16.00, Scandic Hotel,                 
Borlänge. 
 

Efter provningen äter vi tillsammans 
Helstekt chevregratinerad ryggbiff med örtdijonsås   och råstekt potatis 

samt sallad.  
Som måltidsdryck ingår en starköl eller ett glas vin.  
Kaffe på maten med liten kaka därtill ingår. 

Pris medlem;        Provning 220:-   Provning & mat  370:-. 
Pris icke medlem; Provning 250:-  Provning &mat  400:-.  

Pris enbart mat  170:- 
 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 021107. 
Ange för vilka anmälan gäller. Postgiro nr 70464-3 / SMAD. 
 

Välkomna önskar Styrelsen. 
 

 


