Decemberprovning Stängda destillerier
Föreningens 75:e provning
Årets sista provning nalkas och dagarna kvar till jul & nyår blir allt färre. Blickar vi tillbaka på
årets provningar inom SMAD så ser man att kvalitetsnivån har varit skyhög på både whisky,
mat och provningsledare, hur rundar man av ett sånt fantastiskt år utan att det hela faller
platt i finalen? Jo man drämmer i med en provning av whisky från destillerier där pannorna
sedan länge tystnat och där lagerhusen alltjämt reduceras på sina återstående fat. Whisky från
stängda destillerier är inte bara dyra och svåra att uttala namnen på utan några börjar även bli
lite svåra att få tag på. Vi har vänt på en hel del stenar och funnit några guldkorn i form av
både sällsynt och välsmakande whisky från några av de destillerier där pannorna tystnat.
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 070-4545
936. 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
omgående efter besked om att plats erhållits. 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.
Denna provning kommer att ledas av Bernt Sjödin
De whiskyn vi provar är:
Pittyvaich
15Y/1989
Coleburn
21Y/1979
North Port Brechin 24Y/1981
Glencraig
29Y/1975
Braes of Glenlivet 30Y/1974
Glen Keith
32Y/1973
Highland Park
18Y

50%
Douglas Laing
59,4% Rare Malts
54,8% Duncan Taylor
Signatory
51% Signatory
50% Douglas Laing
43% referens whisky

Tid & plats lördagen den 1/12 kl.16.00 Scandic Borlänge
Efter provningen serveras: Liten ceasarsallad med kräftstjärtar, Baconlindad kycklingfilé med
rostad paprika och chili-honungssås samt klyftpotatis, Kaffe och kaka
Pris medlem:
Provning 240:Pris icke medlem: Provning 315:Pris enbart matgäst:
200:-

Provning och mat 390:- (exkl. dryck till maten)
Provning och mat 465:- (exkl. dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2007-11-20.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.
Nästa provning notera detta datum:
2/2-08 Årsmöte – Mackmyra Preludium-provning.

