
Vertikalprovning Bushmills  

Föreningens 45:e provning 
 
Efter att de tre senaste året fått besök från Skottland, så har vi år fått ett mycket 

exklusivt erbjudande från Irland. Nämligen en unik vertikalprovning av Bushmills single 

malt whiskey under sakkunnig ledning. Bushmills är världens äldsta destilleri med licens 

att tillverka whisk(e)y, nämligen från 1608. Bushmills är beläget i Nordirland och ett av 

få destillerier där all tillverkning, destillering - blandning - buteljering, sker under ett och 

samma tak.  

 

Provningen kommer att ledas av Colum Egan, Bushmills Master Distiller. Detta blir 

första gången vi i SMAD får besök av någon som verkligen tagit del i tillverkning av den 

ädla drycken. Kommer alltså att ge deltagarna en djupare insikt i whiskeytillverkningens 

mysterier samtidigt som vi provar det bästa som Irland har att erbjuda. Med sina unga år 

(35) är Colum Egan en stjärna i vardande och inom något år kommer han att bli den 

ledande whiskeyauktoriteten i Irland. 

     

Anmälan sker genom inbetalning av provningskostnad till vårt pg, och eventuell gäst 

anmäls till Rolf Lindström, tel 0243-223416 eller 070- 696 0790. Besked om gäst 

kommer med lämnas via telefon tidigast två dagar efter senaste betalningsdag som 

gäller för medlem. Betalning för gäst skall ske till föreningens postgiro senast en vecka 

före provning. För gäst som uteblir och inte avanmälts kommer inte avgiften att betalas 

tillbaka.                   

 

De whiskey som Colum Egan presenterar är: 

Bushmills 10YO 

Bushmills 16YO Portwood Finish 

Bushmills 21YO Madeira Finish 

2 olika Bushmills Single casks som inte finns i Sverige 

  

Tid & Plats: Måndag den 4 oktober , klockan 19.00, Scandic Hotel Borlänge.  

Vi äter en Pytt i panna med öl klockan 18 för att vara väl förberedda inför provningen. 

 

Pris medlem: Provning 120:- Provning & mat 250:-  

Pris icke medlem: Provning 170:- Provning & mat 300:- 

                       

 

För de som ännu ej fått föreningens  skopa med logga kommer denna att finnas 

tillgänglig vid provningen. 

 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 040923. 
Postgiro nr 70464-3 / SMAD. Ange för vilken betalningen gäller.  

 

Välkomna önskar styrelsen. 
 

Höstens återstående program, boka in dessa datum 

2004-11-06  Specialprovning, Lagavulin 

2004-12-04  Ordinarie provning, The Macallan 

 

 

 

 
 


