WHISKY OCH MAT
Föreningens 108:e provning
Denna träff är den första ”Whisky och Mat” som SMAD anordnar och det kommer att bli en
mycket spännande och annorlunda provning. Det är alltså ingen vanlig provning utan denna kväll
dricker vi whisky och vatten till maten och får uppleva nya smakkombinationer. Maten är därför
specialgjord för att få den rätta känslan och smakupplevelsen.
Provningsledare är Janne Groth från Diego och han kommer att inleda med lite samtal om varför
han tycker att mat och whisky hör ihop. Därefter kommer han att prata mellan rätterna. Det
kommer även att finnas tid för reflektion och frågor.
Vanligtvis finns whisky i marinader, ostar, brinnande flamberingspannor och även i sorbeter och
andra desserter. Historiskt sett har inte whiskyn haft någon bredare acceptans som måltidsdryck
men under senaste året har det blivit mycket populärt att prova whisky även till en måltid.
Idén har vi fått från Janne Groth som tillsammans med Arne Adler har utgett en bok som heter
”Whisky och Mat”. Arne är fotografen och Janne har skrivit texten och personerna i boken står för
sina recept.

Meny fyra rätter
Parmesansnittar

Glenkinchie 12YO

Hickoryrökt lax med chili, äppelsalsa

Lagavulin 16 YO

Sjömansbiff

Caol Ila 12YO

Chokladkaka

Frusen Dalwhinne 15YO

Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson,
per@mad.se. Betalning för gäst skall ske snarast efter meddelande om plats.
Deltagare som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften. Provningen begränsas
till 60 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas om anmälningsdag.
Tid o plats: Lördagen den 26 februari kl 18.00 Domnarvsgården Borlänge.
Pris medlem:
Pris icke medlem:

500:600:-

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2011-02-18.
Postgiro nr 70464 – 3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen

Vårens program, boka in dessa datum
11-03-03
Introprovning 3
11-03-18
SMAD och SWF buteljeringar
11-04-14
Introprovning 4
11-04-16
Nikka sortimentsprovning
11-05-07
GlenDronach single cask bottlings

