
Bruichladdich med Jim McEwan        
                                     Föreningens 96:e provning  
 

Efter många år (7) har nu stora drömmen blivit till verklighet… Jim kommer till Borlänge.  

Vi snackar om den största personligheten i whiskybranschen, Jim har fått massor med 

utmärkelser, t.o.m. vunnit priset ”Personality of the year” för sin enorma karisma. Denne 

man började 1963 endast 15 år gammal sin karriär på Bowmore som Cooper och när han 

slutade 38år senare så hade han jobbat med alla förekommande sysslor på destilleriet. 

Sedan 2001 så är Jim Production Director på Bruichladdich distillery där han ser till att all 

whisky håller toppkvalitet och buteljeras utan färgämnen, whiskyn samlas i 

förhållandevis små batcher vilket gör att det förekommer lite variation och att det finns 

många olika sorter av Bruichladdich whisky ute på markanden. Allt från mild till världens 

rökigaste malt har de. Under Jims ledning har Bruichladdich fått fler utmärkelser än 

något annat destilleri, bl.a. ”Distillery of the Year” tre gånger. Detta är antagligen enda 

och absolut sista chansen att få se Jim i Sverige. Eftersom vi räknar med ett mycket stort 

intresse planerar vi provningen för 140 deltagare och därmed kunna sätta ännu ett nytt 

rekord. Vill du försäkra dig om en plats till denna unika provning så rekommenderas att 

du anmäler dig snarast. 

  

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. 
 

Under ledning av Jim McEwan provar vi whisky som alla lanserats under 2009.   

 

Tid & plats: Fredagen 4/12 Scandic Borlänge kl.18.00 (kom gärna i god tid före) 
 

Efter provningen serveras: Laxfilé med skagensås och kokt potatis, kaffe och kaka   
 

Pris medlem:  Provning  170:- Provning och mat 320:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning  245:- Provning och mat 395:- (exkl. dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:           195:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2009-11-25. 

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

Välkomna önskar styrelsen.  

Vårens program, boka in dessa datum. 

10-01-16  Viking Line whiskymässa   

10-01-30  Årsmöte  

10-02-20  SWF buteljeringar m.m. 

10-03-??  Ej beslutat  

10-04-17 Provning Nr:100 

10-05-??  Ej beslutat     

        

De whisky vi ska prova är: 

Bruichladdich Peat 

 

    46%    
Flaska Egen Rank Provn Rank 

Bruichladdich 1992 Sherry PX      46%    

Bruichladdich 2001 Resurrection     46%    

Bruichladdich Organic          46%    

Bruichladdich X4+3         63,5%    

Port Charlotte  PC8         60,5%    

Octomore 2 (140 ppm)                    62,5%    

Celtic Heartlands Cameronbridge Grain         %    
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