
Vertikalprovning The Macallan  

           Föreningens 47:e provning 
 

Årets sista provning går av stapeln i fin stil med högklassiga The Macallan (Rollsen från 

Speyside). En whisky som nått närmast kultstatus i vissa kretsar och fortfarande omges 

Macallan´s whiskytillverkning med en hel del mystik.  

SMAD har tidigare införskaffat några av dessa flaskor som i dag är betydligt dyrare att 

köpa, så denna provning får anses som mycket prisvärd. 

Provningen kommer att ledas av Mikael Heinonen från Maxxium. 

 

The Macallan: Var ett ”gårdsdestilleri” fram till år 1824 då det fick sin lagliga licens att 

destillera, grundaren hette Alexander Reid. Bob Dolgarno är idag Chief Whiskymaker. 

Macallan har hela 21 st pannor och de är volymmässigt (3500l/st) Bland Skottlands 

minsta. 

Destilleriet har 9 lager innehållande mer än 150.000 fat och det innebär att ”änglarnas 

andel” i form av 2,5% avdunstning motsvarar smått otroliga 3.000.000 flaskor/år.!!??!  

Vi får hoppas att vi alla kommer till himlen sen. 

     

Provningen är begränsad till 70 st deltagare. Principen först till kvarn gäller.     

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.               

 

De whisky som vi presenterar är: 

Macallan 12YO 

Macallan 15YO Fine Oak  

Macallan 18YO  

Macallan 25YO 

Macallan 30YO 

Macallan Exceptional V 

Macallan New Make Spirit 

  

Tid & Plats: Lördagen den 4 December , klockan 16.00, Scandic Hotel Borlänge.  

Vi äter en köttbit och potatisgratäng med öl efter provningen. 

 

Pris medlem: Provning 250:- Provning & mat 420:-  

Pris icke medlem: Provning 300:- Provning & mat 470:- 

Pris endast matgäst: 170:-                        

 

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

vid provningen. 

 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2004 11 24. 
Postgiro nr 70464-3 / SMAD. Ange för vilken betalningen gäller.  

Välkomna önskar styrelsen. 

 
 

 

 

 
 


