
Vertikalprovning The Macallan 18Y 
                                     Föreningens 86:e provning 
                                  
Macallan 18Y – en årgångswhisky som buteljerades första gången 1982. Nyligen har 2008 års 
buteljering med destillat från 1990 lanserats. Med en obruten följd på 27 årgångar, så är Macallan 
18Y ett unikum i whiskyvärlden som saknar motstycke. Det är en klassisk Macallan som lagrats på 
Oloroso sherryfat hela tiden. För något år sedan gjorde Whisky Magazine en topplista med de 90 
basta malterna – The best Scotch malts in the world. Vinnare blev Macallan 18Y! Nu får du chansen 
att själv tycka till – här erbjuds totalt 14 olika årgångar! Macallan´s Brand Ambassador, Martin 

Markvardsen, reser från Danmark till Borlänge enkom för att leda denna unika provning. 
 
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 är 

begränsad till max 70 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som 
anmälningsdag. 
 

Under ledning av Martin Markvardsen kommer  Provn. Egen  
följande att provas (1 cl av varje): Glas nr ranking ranking 
Macallan 18Y/1977 __________________________ 
Macallan 18Y/1978 __________________________ 
Macallan 18Y/1979 __________________________ 
Macallan 18Y/1980 __________________________ 

Macallan 18Y/1981 __________________________ 
Macallan 18Y/1982 __________________________ 
Macallan 18Y/1983 __________________________ 
Macallan 18Y/1984 _______________________ 
Macallan 18Y/1985 __________________________ 
Macallan 18Y/1986 __________________________ 
Macallan 18Y/1987 __________________________ 

Macallan 18Y/1988 __________________________ 

Macallan 18Y/1989 __________________________ 
Macallan 18Y/1990 __________________________ 
Macallan Martin´s Surprise __________________________ 
 
Tid & plats: lördagen den 29/11 kl.15.00 Scandic Borlänge (OBS tiden!) 
 

Efter provningen serveras:  Renytterfilé med gin- och enbärssås samt klyftpotatis och 
smörfrästa kantareller. Kaffe och kaka. 

  
Pris medlem:          Provning 300:- Provning och mat 460:- (exkl. dryck till maten) 
Pris icke medlem:   Provning 375:- Provning och mat 535:- (exkl. dryck till maten) 
Pris enbart matgäst:            200:- 

  
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2008-11-19. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  
 
Välkomna önskar styrelsen. 
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