
Glengoyne – Ian Macleod – årets andra skotte 

Föreningens 62:a provning 

 
I början av september genomförs en turné i Sverige av Stuart Hendry, Glengoyne 

Brand Heritage and Commercial Manager. SMAD har som enda whiskyförening fått 

erbjudandet att arrangera en provning i samband med turnén! Stuart har arbetat hos 

Glengoyne under drygt 10 år, och han åker jorden runt och håller föreläsningar och 

provningar. Glengoyne som ligger på gränsen mellan Lowland och Highland ägs sedan 

2003 av den oberoende buteljeraren Ian Macleod Distillers. Ägarbytet har betytt ett stort 

uppsving för Glengoyne och man lanseras nu löpande nyheter. Ian Macleod grundades 

1936 på ön Skye och är idag ett av de få kvarvarande familjeföretagen inom 

whiskyindustrin. Utöver Glengoyne så ingår i deras sortiment bl.a. de välkända serierna 

Chieftains Choice och Regional Malts. För att överleva som högkvalitativ oberoende 

buteljerare anses det nödvändigt att även vara ägare till ett destilleri. Ian Macleod är 

idag en av tre oberoende buteljerare som även äger ett destilleri. 

 

Anmälan för medlem till provningen sker genom inbetalning till föreningens giro och gäst 
anmäls till Per Eriksson på adressen per@smad.se alternativt per tfn 0243-136 53. 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 

postgiro omgående efter att plats erhållits. För provande som uteblir och inte avanmälts 

kommer avgiften inte att betalas tillbaka.  

 

De whiskyn vi provar under ledning av Stuart Hendry är: 

 

Glengoyne 12Y, Cask Strength 

Glengoyne 15Y Scottish Oak Finish 

Glengoyne 21Y 

Glengoyne, en överraskning (och som inte finns att köpa) 

Chieftains Balmenach 15Y 

Chieftains Scapa 23Y 

Smokehead Islay Malt 

 

Tid & plats torsdag den 7/9 kl. 19.00 Scandic Borlänge; mat serveras kl. 18.00. 

Före provningen serveras: 

Överbakad fjordlaxfile med lökgratinerad potatispure och skagensås Läsk, lättöl ingår  

 

Pris medlem:          Provning 100:- Provning och mat 175:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem:   Provning 150:- Provning och mat 225:- (exkl. dryck till maten) 

 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2006-08-29. 

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

 

Välkomna en intressant och ytterst prisvärd provning önskar styrelsen. 

 

Höstens återstående program, boka in dessa datum.    

Whisky Convention 29/9 

Provning Japansk whisky 14/10,  

Highland Park provning ?/11 

Superspecial provning 9/12 

 

 


