
                                 Douglas Laing   
                             No Colouring! No Chill Filtration! No Nonsense! 

                                          Föreningens 73:e provning 
 
Vi har ännu en gång lyckats få en Skotte till SMAD och denna gång gästas vi av Stewart Laing. 

Den oberoende buteljeringsfirman Douglas Laing är ända sen starten av verksamheten 1948 

ett av få företag i den verkliga kungaklassen bland buteljerare. De förfogar över ett av de 

största lager med riktigt gammal whisky som går att finna i Skottland och inte nog med det de 

har dessutom whisky från nästan alla destillerier. Firman grundades av Fred Douglas Laing och 

idag drivs verksamheten av sönerna Stewart och Fred Laing. Deras whisky finns i olika serier 

beroende på ålder och kvalité vilka nämns som: Provenance, Old Malt Cask och Platinum. Den 

senare serien Platinum innehåller det bästa ur Douglas Laing´s lager och är det bästa som går 

att finna ute på marknaden, SMAD har givetvis till denna provning valt 5st fantastiska malt 

whisky från legendariska Platinum Selection och en rejält gammal grain whisky.       

Som bröderna Laing uttrycker det: No colouring! No chill filtration! No nonsense!  

   

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 senast en vecka före provning. För provande som uteblir och inte avanmälts kommer 

avgiften inte att betalas tillbaka. 

Provningen begränsas till 105st deltagare med anmälningsprincipen först till kvarn. 

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Denna toppenkväll kommer provningen att ledas av Stewart Laing         

De whiskyn vi provar är: 
 

Glencadam  20yo 1985 54,2% 

Macallan     28yo 1977 48,4% 

Lochnagar  34yo 1971 57,2% 

Macduff      35yo 1967 53,8%  

Inchgower 38yo 1965 50,4% 

Caledonian 42yo 1965 47,8% (single grain whisky) 

  

Tid & plats lördagen den 6/10 kl.16.00 Scandic Borlänge 

Efter provningen serveras: Ugnsbakad fjordlax med ratatouille, skagenröra och ris Sallad, bröd 

samt kaffe och kaka 
 

Pris medlem:          Provning 210:- Provning och mat 335:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem:   Provning 285:- Provning och mat 410:- (exkl. dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:            125:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2007-09-26. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Höstens återstående program, boka in dessa datum.  

21/9 Beer & whiskyfestival  

17/11 Provning lagerrensning  

1/12 Provning stängda destillerier   
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