
Part Nan Angelen 

 Provning nr: 50 
 
Föreningen presenterar stolt provning nr: 50. Vad kan då passa bättre än whisky buteljerad 

bara för oss i Sverige? Änglarnas andel eller Part Nan Angelen som det heter på gaeliska är 

också namnet på Vin & Sprits exklusiva serie maltwhisky som Chef blunder Folke Andersson 

noggrant och med stor omsorg väljer ut. Utgåvor av ”PNA” släpps ungefär var 12: e månad i 

små upplagor från 538 upp till 2700 flaskor beroende av sort. Många av dessa flaskor hamnar i 

händerna hos samlare och förblir oöppnade. SMAD kommer kvällen till ära att öppna några av 

de PNA som köpts in under åren som gått. Provningen kommer att ledas av Vin & Sprits Chief 

Blender Folke Andersson skaparen av whisky serien Part Nan Angelen.       

 

Folke Andersson: 

Spenderar mycket av sin tid i Skottland där han personligen provar och selekterar den whisky 

som sedan skeppas till Sverige. Folke Andersson tillhör de få i Sverige som innehar den 

exklusiva skotska ordern Keepers of the Quaich. Ordern tillfaller dem som gör något extra för 

den skotska whiskyn Förutom Black Ribbon, ett antal fina blended whisky är Folke även 

ansvarig för Grönstedts flerfaldigt belönade cognac. Folke som är den ledande 

whiskypersonligheten i Sverige har fått flera utmärkelser för sin whisky; senast guldmedalj för 

Black Ribbon 21 Y vid International Wines & Spirit Competition. 

 

Provningen är begränsad till 70st deltagare, anmälan enligt principen först till kvarn gäller. 

Eventuell gäst anmäls till PER ERIKSSON tfn 0243-13653 eller 070-454 59 36. Besked om 

gäst kommer att 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 kommer avgiften inte att betalas tillbaka. Provningen kommer 

att samarrangeras med Avesta whisky sällskap som också innehar samma sorter av PNA. 

Lite nya trevliga bekantskaper kommer vi alltså att få möta denna torsdags kväll. 
 

De whiskyn vi provar är: 

Part Nan Angelen Banff 1975 (836 flaskor) 

Part Nan Angelen Fettercairn 25 YO (2224 flaskor) 

Part Nan Angelen Glenugie 1973 (538 flaskor) 

Part Nan Angelen Tomatin 1962 (1428 flaskor) 

Part Nan Angelen Glenesk 1971 (662 flaskor) 
 

Tid & Plats: Torsdagen den 21: a april, klockan 19.30, Scandic Borlänge.  
 Mat serveras 18.30 
 
Varmrätt: Fylld färsbiff med lök och ostgratinerad potatispuré, Kaffe 

Pris provning  250 kr (ev. gäst 300 kr)  
Pris provning & mat 350 kr (exkl. dryck till maten) (ev. gäst 400 kr)  
 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2005-03-31. 

Postgiro nr 70464-3 / SMAD. Ange för vilken betalningen gäller.  
 

Välkomna önskar styrelsen. 
 

Vårens återstående program, boka in detta datum 
05-05-21 Super special provning Mortlach/Strathisla  

05-06-02 Deltävling i Henrik Aflodals ”VM i Maltwhisky” 

 
 
 

 


