
Nikka Japansk Whisky 

                                         Föreningens 110:e provning 

 
Det är dags för SMAD:s årliga Japanprovning och den här gången tittar vi närmare på Nikka. Vi 
kommer att prova ett antal mer eller mindre unika buteljeringar som du aldrig mer får chansen att 
prova samtidigt. För Taketsuru är det troligen de sista flaskorna som fanns till salu i Europa och det 
finns inga fler att beställa i Japan. Nikka 1987/2000 och Nikka Coffey Grain är två single cask som 
sannolikt är slutsålda sedan en tid. För Yoichi 20yo och Miyagikyo 15yo har vi köpt de sista 
flaskorna som fanns i Sverige (men här kommer fler leveranser längre fram). 

 
 Nikka Distilling Co, består av två destillerier där de producerar maltwhisky. Yoichi, det äldsta från 
1934 ligger ensamt beläget på ön Hokkaido i norra Japan. Vid Yoichi eldar man fortfarande 
pannorna med kol, något man sedan länge slutat med i Skottland. Karaktären på denna malt 
beskrivs som kraftfull, nyanserad och något rökig. Miyagikyo är det andra destilleriet i koncernen, 
grundat 1969 och beläget lite längre söderut, men nordligast av alla de övriga Japanska 
destillerierna. Whiskyn från detta destilleri beskrivs som mycket lättare och mera finstämt än vid 

Yoichi. I jämförelse med skotsk whisky beskrivs denna som en lowlandmalt. Grundaren av dessa 
destillerier, Masataka Taketsuru beskrivs också som en pionjär och en stor man inom Japansk 

whisky. Så till er som vill veta mera om denna man och hans livsverk och avnjuta några riktiga 
”godingar”. Boka en plats nu! Till en fantastisk provningsupplevelse. 
  
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 93st deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Provningen leds av Bernt Sjödin   

 
Whisky vi ska prova är: 

 
  Glas  Egen rank Provn. rank 

Nikka (Yoichi) 1987/2010                 59,0 %    
Nikka Coffey Grain 2000/2010 61,0 %    

Nikka Yoichi 10yo 45,0 %    
Nikka Taketsuru 35yo 43,0 %    
Nikka Yoichi 20yo 52,0 %    

Nikka Miyagikyo              15yo 45,0 %    
       
 

Tid & plats: Lördagen den 16/4 kl. 16.00 Scandic Hotell Borlänge.  

  

Efter provningen serveras: Toast skagen. Helstekt fläskytterfilé med potatisgratäng, 

pepparsås och stekt svamp. Kaffe och kaka.                                                                                                                      

 

Pris medlem: Provning 300:- provning & mat 470:-  (exkl.dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 435:- provning & mat 620:-  (exkl.dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:                   185:-  

 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2011-04-11. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Vårens återstående program, boka in detta datum.                                                     
11-05-07   GlenDronach single cask bottlings  
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