
Provning Amrut med Ashok Chokalingam från Indien     
                                     Föreningens 94:e provning 

 
Aldrig ska man sluta förvånas över det mystiska landet långt där borta i Asien. Många av 

oss whiskynördar har fått vår skeptiska inställning till Indisk whisky totalt kastad på 

ända, då Amrut Distilleries Ltd visat sig kunna producera riktigt rackarns god whisky. De 

har också lyckats med det som alla andra inte riktigt klarat, nämligen att skapa ung 

whisky som verkligen är riktigt, riktigt bra, vilket kanske kan förklaras av det mycket 

speciella klimatet som råder i Bangalore. Sen är det ju denne Ashok, en kort, glad liten 

man med klassisk turban och ur-indisk brytning (väldigt likt Peter Sellers), som tagit oss 

med storm då han på mässor serverat den ena höjdarwhiskyn efter den andra, allt från 

mild till rejält rökig whisky, och man har själv knappt trott det är sant när Ashok sedan 

avslöjat att whiskyn är bara några få år gammal. Så nu har vi utan tvekan vårt mest 

avlägsna besök till SMAD någonsin, då Ashok (med turban?) kommer till Borlänge och 

leder denna fantastiska provning som garanterat kommer ge många fler anhängare av 

indisk whisky.   

  

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.   

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 

Provningen begränsas till 105st deltagare. 
 

Provningen leds av Ashok Chokalingam. 

 

Tid & plats: Lördagen 10/10 Scandic Borlänge kl. 16.00 

Efter provningen serveras:  Helstekt fläskfilé med pepparsås, råstekt potatis samt 

baconsauterade haricot verts.   

 

Pris medlem:  Provning  190:- Provning och mat 340:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning  265:- Provning och mat 415:- (exkl. dryck till maten) 

Pris endast matgäst:            200:- 

           

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2009-10-01. 

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

 

Välkomna önskar styrelsen.  

Höstens återstående program, boka in dessa datum. 

09-10-01 Nyhetsprovning      

09-11-07 Provning 30yo whisky 

09-11-14 Whiskykväll för tjejer 

09-12-04 Bruichladdich med Jim McEwan  
 

 

 

De whisky vi ska prova är:  Flaska Egen 

Rank 

Provn. 

Rank 

     

Amrut  62,3%    

Amrut Fusion    50%    

Amrut Peated    62%    

Amrut Peated Single Malt 62,8%    

Amrut Rum Finish 62,2%    

Amrut Single Malt    46%    

Amrut Two Continents     46%    
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