
                                           Rom provning  

                                   Zacapa med Mario Navarra 
                                     Föreningens 101:a provning 

 
Vårens sista provning står för dörren och denna gång är det välsmakande rom av absolut yppersta 
kvalitet från Industrias Licoreras de Guatemala som ska testas. SMAD får för första gången 

någonsin ta emot ett besök från Latin America, närmare bestämt Mario Navarra från Guatemala. 
Denne stora personlighet gjorde ett mycket starkt intryck bland provningsdeltagarna på Cinderella, 
och nu har vi äntligen bokat upp en provning med denne intressante man hos SMAD i Borlänge. 
Mario är representant för Zacapa i Europa, Mellanöstern och Afrika. Zacapa rom har vunnit otaliga 
utmärkelser runt om i världen för sina exemplariska buteljeringar; vilka vi på denna provning 
kommer att jämföra mot övriga topprankade romsorter från andra tillverkare av högklassig rom.         
 

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. Provningen begränsas 
till 70st deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Provningen leds av Mario Navarra från Industrias Licoreras, Provningen är på engelska   

 

Tid & plats: Lördagen den 22/5 kl.16.00 Scandic borlänge.   
 
Pris medlem:             Provning 100:-    Provning och mat 300:- (exkl, dryck till maten) 
Pris icke medlem:      Provning 175:-    provning och mat 375:- (exkl, dryck till maten) 
Pris enbart matgäst:               200:-  
 

Efter provningen serveras: Parmaskinka med melon och fetaost, Marinerad kycklingfilé med 
rosmarinsås och rostad potatis, kaffe och kaka. 
  
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2010-05-12. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  

 
Välkomna önskar styrelsen. 
 

Höstens program, boka in dessa datum.    
10-08-28  Springbank Millenium 
10-09-18  Ö whisky 
10-10-01  Whisky convention  
10-10-06  Cooley med Stephen Teeling 
10-11-??  Ej fastställt   
10-12-04  Gammalt och nytt med Johan Hofvander                   

                                                     
 

 
 
 
 

                                                                                

Rom vi ska prova är: 
 

 Glas Egen 
Rank 

Provn. 
Rank 

Zacapa 15yo 40%    
Zacapa 23yo 40%    
Zacapa XO  40%    
Matusalem 15yo 40%    
Grönstedts XO 40%    
 El Dorado 21yo 40%    
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