
TIO ”UDDA” WHISKY – en annorlunda specialprovning  

Föreningens 58:e provning 
 

Årets specialprovning går av stapeln med synnerligen ovanliga svårfångade whiskyn. Dom sex 15 

åringarna är specialbuteljeringar som köpts in av SMAD på auktion i Skottland vilka samtliga, i 

betydligt yngre årgångar än här, ingår i blended whiskyn Ballantines. Kanske kan man hälla dem 

tillsammans och få en Blended Malt Ballantines Grand Deluxe. Loch Lomond Distillery är Skottlands 

mest speciella destilleri. Här har man både Lomond Still och Pot Still för tillverkning av maltwhisky 

samt Coffey Still för tillverkning av grainwhisky. Totalt tillverkar man 8 olika maltwhiskyn. Vi skall 

idag prova de tre rökigaste med fenolhalter i nivå med Bowmore-Laphroaig. Från bryggeristaden 

Portland i Oregon har vi hämtat en rökig amerikansk whisky, McCarthy´s. Den rökiga malten 

kommer från ett av stadens mikrobryggerier. Ett gyllene tillfälle ges härmed till medlemmarna i 

SMAD att få prova whisky från destillerier som många knappt hört talas om överhuvudtaget.                                 
 

Medlem anmäler sig till provningen genom inbetalning till föreningens plusgiro. Som en service 

kommer vi att löpande lägga ut anmälningsläget på vår hemsida www.smad.se. Gäst anmäls till Per 

Eriksson på adressen per @smad.se alternativt per tfn 0243-136 53 eller 070-454 59 36. Besked om 

plats för gäst erhållits kommer att meddelas tidigast två dagar efter sista betalningsdatum som 

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

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

Provningen begränsas till 45st deltagare med anmälningsprincipen först till kvarn. 

Registrerad betalningsdag hos Plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

De whiskyn vi provar är: 

Glenburgie 15 YO   Distillery Special bottling      

Glencadam 15 YO   Distillery special bottling  

Glentauchers 15 YO  Distillery special bottling 

Imperial 15 YO       Distillery special bottling (stängt destilleri) 

Miltonduff 15 YO    Distillery special bottling 

Tormore 15 YO      Distillery special bottling 

Craiglodge 4 YO Distillery bottling  

Croftengea 12 YO SMWS Bottling  

Inchmoan 4 YO Distillery bottling 

McCarty’s 3 YO Distillery bottling  

Provningen kommer att ledas av styrelsen. 
 

Tid & plats lördagen den 25/2 kl.16.00 Domnarvsgården, Borlänge  

Efter provningen serveras en 2-rättersmeny: 

Ceviche med räkor, lax och hälleflundra 

Hjortytterfilé med rostade rotfrukter, potatis och svartvinbärssky 

Kaffe och kaka. 
 

Pris medlem  Provning 175:- Provning och mat 325:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem Provning 250:- Provning och mat 400:- (exkl. dryck till maten) 

Pris enbart matgäst                      200:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2006-02-11. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Vårens återstående program, boka in dessa datum.  

1/4 Bowmore provning med årets Skotte      OBS!!! Ändrat program.   
13/5 Superspecial provning 
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