
Vertikalprovning Lagavulin   

Föreningens 46:e provning 
 
Stunden har nu kommit till en provning innehållande enbart whisky från Islay-destilleriet Lagavulin 
(kvarnen i dalen ). Sedan den lagliga starten år 1816 har Lagavulin vunnit ett otroligt stort 
renommé bland vänner av rökig whisky världen över. SMAD erbjuder härmed sina medlemmar en 
kraftfull provning med excellent legendarisk rökig Islay whisky bl.a. Lagavulin 16 YO  en av The Six 
Classic Malts Of Scotland. Kom och ge smaklökarna en omgång på en provningskväll som man 
kommer att minnas länge.  

 
Lagavulin: 
1816 och 1817 grundades lagligen två destillerier på samma plats av bonden John Johnston. 
Lagavulin är antagligen Islays äldsta destilleri om man inkluderar tiden som olaglig tillverkare. 
Historiska partnerskap: 1927 DCL, 1930 SMD, 1987 UDV och Diageo från 1997. En större 
ombyggnad skedde 1962 och 4st knubbiga pannor från Malt Mill Distillery installerades. Lagavulin 
ingår bl.a. i blended whiskyn White Horse.       

     

Denna provning är begränsad till 45 deltagare och principen först till kvarn gäller. Medlemmar har 
företräde. Anmälan får ske från och med 2004-10-14 kl. 08.00 och endast per telefon till 
Rolf Lindström, tfn 0243-223416 eller 070-6960790. 
 
OBS!!! Anmälan skall ske till kassören personligen. Meddelande på telefonsvarare gäller ej. 

Anmälan kan också bara avse den person som ringer; anmälan av flera personer accepteras ej  
 
De whisky vi provar är följande: 
Lagavulin 12 YO Cask Strength  
Lagavulin 12 YO White Horse bottling (från Mike Nicholson Collection) 
Lagavulin 16 YO  
Lagavulin 23 YO/1979 Murray McDavid  

Lagavulin 25 YO Cask Strength 
Lagavulin Distillers Edition 1987 Pedro Ximenez Maturation 
Fuaran Ile (Lagavulin?)1990/2003 Cask Strength  
  
Tid & Plats: lördag den 6 november , klockan 16.00, Scandic Hotel Borlänge.  
Förrätt: Rosencanape 

Varmrätt: Mustig höstköttgryta 

 Kaffe 
Pris provning  275 kr (ev. gäst 325 kr)  
Pris provning & mat 425 kr (exkl. dryck till maten) (ev. gäst 475 kr)  
Pris endast mat 200 kr (exkl. dryck till maten) 
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2004-10-21. 

Postgiro nr 70464-3 / SMAD. Ange för vilken betalningen gäller.  
Den person som inte betalat till angivet datum mister sin plats vid provningen och reserv går in 
och tar dennes plats. 
 
För de som ännu ej fått föreningens  skopa med logga kommer denna att finnas tillgänglig vid 
provningen. 
 

Välkomna önskar styrelsen. 
 

Höstens återstående program, boka in detta datum 

2004-12-04 Ordinarie provning, The Macallan 
 
 

 

 


