Årets skotte – Richard Joynson - kommer till SMAD
Föreningens 37:e provning
Richard Joynson är ägare till Loch Fyne Whiskies, en av världens absolut bästa
whiskyaffärer. 2002 tilldelades han av Whisky Magazine som den förste priset ”Retailer of
the Year”, d.v.s. Årets Whiskyhandlare. En verkligt ärofull utmärkelse. Hans affär är en riktig
Ali Baba´s grotta för whiskyälskaren. Postorderförsäljningen är också en omfattande
verksamhet (www.lfw.co.uk). Whiskyaffären startades 1993 och firar således i år 10årsjubileum. Då SMAD är en regelbunden kund hos honom, vill han gärna komma till
Borlänge och träffa så många som möjligt av oss.
Richard har under sina år i branschen lärt sig mycket om whiskyns mognad och hur olika
whiskyn ”gifter sig” under mognadsprocessen. Hans ”Living cask” är ett unikt återskapande
av en gammal metod att lagra whisky och hans buteljering av ”Decadence” – för att celebrera
10 år med försäljning av whisky – ger en intressant insikt i fördelarna med att mognadslagra
vid lägre alkoholhalt. Richard erbjuder oss att bli de första att deltaga i ett experiment. Han
har Brora och Glenlivet som har fått ”gifta sig” i fat under 1 år och han har också samma
blandning som lagrats på flaska under motsvarande tid. Vi kommer också att få ren Brora
och Glenlivet för att göra vår egen blandning och jämföra med Richards. Han tror att
skillnaden kommer att bli tilltalande – och överraskande. Vi kommer naturligtvis också att
prova hans Decadence, en 20 årig sherryfatslagrad Aultmore som vann guldmedalj som 14åring och nu har lagrats ytterligare 6 år vid 40% alkoholhalt, någonting mycket unikt!
Unik whisky och en provningsledare känd för sina rättframma åsikter. En provningskväll inte
lik någon tidigare! Från styrelsen hoppas vi på ett stort deltagande och vi har satt ett tak vid
100 deltagare; medlemmar har företräde.
Tid & Plats: Onsdagen den 24 september, klockan 19, Scandic Hotel Borlänge. Vi äter
en Pytt i panna med öl klockan 18 för att vara väl förberedda inför provningen.
Pris provning medlem
Pris provning & mat inkl öl

150 kr
250 kr

(gäst 180 kr)
(gäst 280 kr)

Anmälan sker genom inbetalning på föreningens postgirokonto 70464-3 / SMAD
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 030910.
Ange för vem betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen

Återstående höstprogram
18 oktober
Specialprovning
29 november
Ordinarie provning

Rolf – komplettera med hur gäst skall anmälas, få besked och betala. Ska även gäst betala
på pg med senaste betalningsdatum?

