
Vertikalprovning Bowmore med årets Skotte 

                       Master blender Iain McCallum från Bowmore 

Föreningens 59:e provning 
 

”The middle whisky of Islay” med det bästa från både norr och söder på Islay i en och 

samma flaska som Bowmore´s master blender Iain McCallum brukar beskriva sin whisky. 

 

Bowmore är sedan år 1779 centralt beläget bränneri mitt mellan norr och söder på ön 

Islay. Whiskyn från Bowmore har karaktär som speglar destilleriets läge på ön, fruktighet 

likt de norra whiskyn och rökighet likt de södra kraftfulla whiskyn.  

Bowmore finns i otroligt många åldrar och varianter, svaret på varför det är så sägs vara 

att det skall finnas en Bowmore till varje budget (standard utgåvor finns att köpa i pris 

spannet från 195:- upp till nästan 45,000:- ??? för 40åringen).    

 

Provningen kommer att ledas av Iain McCallum, en sådan där härlig personlighet med 

stort kunnande och skön skotsk humor som man bara älskar att lyssna till. SMAD sätter 

som vanligt ribban högt och erbjuder medlemmarna hög budget Bowmore att smaka.   

 

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  

alternativt per tfn 0243-136 53 eller 070-454 59 36. 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 100 st deltagare med 

anmälningsprincipen först till kvarn. 

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Den whiskyn vi provar är: 
 

Bowmore     12 YO 

Bowmore Enigma 12 YO   

Bowmore Cask strength 16 YO  (senaste nytt från Bowmore) 

Bowmore     17 YO 

Bowmore     25 YO 

Bowmore     30 YO 

 

Tid & plats lördagen den 1/4 kl.16.00 Scandic Hotel Borlänge  

Efter provningen serveras: 

Cambozolagratinerad fläskfilé med örtcremefraiche o klyftpotatis, kaffe o kaka. 
 

Pris medlem:          Provning 200:- Provning och mat 320:- (exkl. dryck till maten) 

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

Pris enbart matgäst:             150: - 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2006-03-16. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Vårens återstående program, boka in detta datum.  

13/5 Superspecial provning.  (Provningen är fulltecknad)  
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