
                                  Provning gammalt & nytt 

                                    Med Johan Hofvander   

                                  Föreningens 106:e provning 
Tiden går och saker & ting förändras, men sker allt till det bättre? Det ska vi nu ta reda 

på hur det ligger till med den saken gällande tre av de verkligt namnstarka whisky 

destillerierna. Dagen har kommit då vi ska jämföra buteljeringar vilka destillerades på 

50-70talet och såldes på 60-80talet mot dagens sprillans nylevererade buteljer. Numera 

har priserna på äldre standard whisky skjutit i höjden och de få buteljer som finns kvar 

kostar i runda slängar 20ggr mera än när det begav sig där och då på nittonhundratalet. 

Vi har sökt och funnit tre intressanta utgåvor som runt om i whiskyvärlden anses varit 

bättre förr. Vår medlem Johan från Västerås kommer och guidar oss genom kvällens 

spännande evenemang. Missa inte denna chans att delta på en unik provning.          

         

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 105st deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas 

som anmälningsdag. 

Provningen leds av Johan Hofvander 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid & plats: Lördagen den 4/12 kl.16.00 Scandic  Borlänge.   

Efter provningen serveras: Italiensk buffé bestående av, Parmaskinka, Olivmortadella, 

Vitlöksmarinerade oliver, Caprese, Gremolatamarinerad zuccihini, Foccacia, Roman- och 

pestosallad, Krämig saffranssås med färska skaldjur, Kycklingfilé marengo, Penne och 

Kaffe och Tiramisu till efterrätt. 

 

Pris medlem:             Provning 350:-     provning & mat 550:-     

Pris icke medlem:      Provning 425:-     provning & mat 625:- 

Pris endast matgäst: 200:-  

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2010-11-26. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 
Vårens program, boka in dessa datum.    
11-01-14   Viking Line whiskymässa 

Whiskey vi ska prova är: 
 

 Glas Egen 
Rank 

Provn. 
Rank 

Bowmore 12yo   40%    
Bowmore 12yo Brown dumpy (1980`s bottling)     43%    
Highland Park 12yo   40%    
Highland Park 12yo Orkney-Island label (mitten 1970)  43%    
Macallan 12yo     43%    

Macallan 8yo Campbell, Hope & King (slutet av 1950)   43 %    

  

 

mailto:per@smad.se


11-01-29   Årsmöte / Ö-whisky OBS ändrat datum 
11-02-26   Whisky & mat med Janne Groth.  
11-?          Introprovning 3 
11-03-18   SMAD och SWF buteljeringar                                                   

11-?          Introprovning 4    
11-04-16   Nikka sortimentsprovning 
11-05-07  ? 

                                                                                


