Fatets inverkan på whiskyn
Med Roger Melander
Föreningens 68:e provning
SMAD erbjuder sina medlemmar en provning innehållande som alltid mycket högklassig
välsmakande whisky och vid detta tillfälle även en djupdykning i mognads processen.
Lagringen av whiskyn sägs ge upp till 80 % av smaken. Nu har du chansen att lära dig
vad som sker på faten, hur lång tid det tar, vilken smak som ett rom fat ger samt vilken
smak som ett sherry fat ger. Kort sagt allt du vill veta om fat och lagringar. Roger
Melander kommer att guida oss genom fatens alla hemligheter. Roger är mycket proffsig
och vet allt om detta och han har förmågan att kunna genomföra detta på ett intressant
och underhållande sätt.
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. 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 plusgiro snarast efter besked om plats. För provande som uteblir
och inte avanmälts kommer avgiften inte att betalas tillbaka. Provningen begränsas
till 70st deltagare med anmälningsprincipen först till kvarn.
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
De whiskyn vi provar är:
Glenlivet Nadurra 16 YO, First Fill Bourbon
Glengoyne Charlie’s Choice 17 YO, First Fill Oloroso
Mortlach 17 YO, Finosherry
Edradour 22 YO, Pedro Ximenes Finish
Bruichladdich 20 YO 3rd edition, Madeira Malmsey Finish
Balvenie Rum Wood Finish 14 YO
Tid & plats lördagen den 17/3 kl.16.00 Scandic Hotel Borlänge
Efter provningen serveras: Chevrétoast med bacon, honung och balsamico
fiskfilé i örtvinssås med ostronskivling och pressad potatis
Kaffe & kaka
Pris medlem:
Provning 200:Pris icke medlem: Provning 275:Pris enbart matgäst:
200: -

Provning och mat 350:- (exkl. dryck till maten)
Provning och mat 425:- (exkl. dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2007-03-07.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.
Vårens återstående program, boka in dessa datum.
14/4 Diageowhisky med Janne Groth
12/5 Vårat 10års jubileum!!!!!
25/5 Aflodal´s Malt whisky VM

