Provning BenRiach & The GlenDronach
Med Alistair Walker
Föreningens 92:a provning
Höstens första provning nalkas och SMAD håller (som vanligt) ribban skyhögt då vi kommer att dra
igång årets andra hälft med en skotte som provningsledare.
BenRiach grundades 1898 och har sedan dess varit både öppet och stängt samt haft flera olika
ägare genom både goda och svåra år. Numera ägs hela rasket av familjen Walker och ett par
sydafrikanska investerare och som i september 2008 även köpte anrika The GlenDronach
Destillery, grundat 1826. Dessa två destillerier har vart och ett välfyllda lager med massor av god
whisky i olika typer av fat som nu bara väntar på att buteljeras av de nya innovativa ägarna. Några
av de whiskyn som redan har hamnat i flaska av glas har vi nu roffat åt oss och kan erbjuda till
exklusiv provning i SMAD.
BenRiach har nyligen vunnit flertalet topp utmärkelser i branschen som: Whisky Distiller of the
year (2009), Best Rare Speyside (för 21yo Authenticus) samt hela tio medaljer vid det nyligen
genomförda ”International Wine and Spirits Competition”.
Som kuriosa kan nämnas att vår avlägsne medlem Magnus Fagerström i Helsingborg nu har
världens största samling (201 olika flaskor) av BenRiach.
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson,
per@smad.se Betalning för gäst skall ske snarast efter meddelande om plats. Provande som uteblir
och inte avbokar får inte tillbaka avgiften. Deltagarantal max. 105 personer.
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
Provningen leds av Alistair Walker. Provningen är på engelska.
Whisky vi ska prova är:

Glas

BenRiach Single Cask överraskning vald av Alistair
BenRiach 12yo Peated/Pedro Ximinez Finish
BenRiach 20yo
BenRiach 21yo Authenticus
GlenDronach 12yo
GlenDronach 15yo
GlenDronach 18yo
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Tid & plats: Lördagen den 22/8 kl.16.00 Scandic Borlänge.
Efter provningen serveras: Helstekt kotlettrad med rödvinsbräserad svamp och potatisgratäng
samt kaffe & kaka.
Pris medlem:
Provning 150:Pris icke medlem: Provning 225:Pris matgäst:
200:-

Pris medlem:
Provning & mat 300:Pris icke medlem: Provning & mat 375:-

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2009-08-12.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.
Höstens fantastiska program, boka in dessa datum.
09-09-18 Whisky Convention
09-09-23 Tomatin provning med två skottar
09-10-10 Amrut provning med Ashok från Indien
09-11-07 Provning 30 YO whisky
09-12-04 Bruichladdich med Jim McEwan
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