
Duncan Taylor provning 

Med Årets första skotte Mark Watt  

Föreningens 78:e provning 

Duncan Taylor grundades 1938 och är en oberoende buteljerare som har väldigt mycket gammal 
whisky i lager. Det var en amerikansk affärsman vid namn Abe Rosenberg som hade stor passion 
för skotsk malt whisky. Han köpte från 1960 och framåt nyligen fyllda fat och även new make spirit 
på fat som han lät ligga och mogna i lagerhusen. Vid sin död 1994 lämnade han efter sig 4000 fat. 
Tänk er att han samlade och hade flera hela fat än vi vanliga dödliga klarar samla på flaskor!!! 
Tunnbindaren Euan Shand fick år 2000 ett erbjudande att köpa lagret och tvekade inte inför sin livs 
möjlighet, så med hjälp av en kollega och skotska banker köptes år 2002 hela det fantastiska 

lagret av whiskyfat med en ålder från 21 till 40 år och medeltunnan var hela 35 år. 
Kvällen till ära så har vi Mark Watt; Sales Executive på Duncan Taylor som kommer att berätta 
massor mera om den kanske allra mest intressanta whiskyhistorien i branschen. 

 
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. 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 max 90 st deltagare. Vid 90 st deltagare kommer antalet whiskyn att 
utökas och mängden minskas från 2 till 1,5cl. Registrerad betalningsdag hos plusgirot 
räknas som anmälningsdag. 
 
Provningen leds av Mark Watt från Duncan Taylor.    
Dessa whiskyn vi ska prova kommer att buteljeras precis innan denna provning och dom är: 
 

Mosstowie ROR                   26yo 
Pittyvaich ROR                    28yo  
Dhallas Dhu 1981               26 yo 
North British Grain             28yo 

Glen Grant                           36yo 

XXX        överraskning från Benny Sundberg hos svenska importören Whisky4u.  
 
Tid & plats: måndagen den 10/3 kl.19.00 Scandic Hotel Borlänge 

 
OBS! Före provningen kl.18.00 serveras: 2 rätters buffé med sallad och bröd, kaffe och kaka.  
 
Pris medlem:          Provning 220:- Provning och mat 320:- (exkl. dryck till maten) 
Pris icke medlem:   Provning 295:- Provning och mat 395:- (exkl. dryck till maten) 
Pris enbart matgäst:            150:- 

  
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2008-02-22. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  
 
Välkomna önskar styrelsen. 
 
Vårens återstående program, boka in dessa datum.    

19/4 SWF buteljeringar 
10/5 Black Bowmore  
17/5 Ölprovning Oppigårds 
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