
Deluxe Blended Provning 

                                         Föreningens 113:e provning 

 
Vi i styrelsen tyckte att det var dags nu för en provning av blended whisky, även vissa av er 
medlemmar har antytt att det vore på sin plats. Senast det begavs sig var 2003 och några av de vi 
provade då är med även på denna provning. För att höja ribban lite extra denna gången så har  vi 
tagit med några blends som fått riktigt fina vitsord och utmärkelser.Det intressanta i denna 
uppställning av whisyn gör att vi med fördel kan köra tre stycken vertikalprovningar i en och 
samma provning,så att säga.Hittar vi någon klar vinnare i varje gren?, och hur står de sig mot de 

övriga?.Sen på slutet klämmer vi in två stycken blended, varav en är från Whyte & Mackay vid 
namn MacKinlay´s Shackleton och den andra är en Ballentine´s 17yo.Hur står de sig i konkurensen 
med de övriga?. Missa inte detta tillfälle, vem vet när det erbjuds en liknade provning nästa gång. 
Vänta inte med att anmäla er, gör det nu! 
 
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 Bernt Sjödin och Per Eriksson  

 
Whisky vi ska prova är: 

 
  Glas  Egen 

rank 
Provn. 
rank 

Johnnie Walker Red Label 40,0 %    
Johnnie Walker Black Label 40,0 %    

Johnnie Walker Blue Label 40,0 %    
Chivas Regal 12yo 40,0 %    
Chivas Regal 18yo 40,0 %    
Chivas Royal Salute 21yo 40,0 %    
Black Bull 12yo 50,0 %    
Black Bull   Special Reserve No1 46,6 %    
Black Bull  40yo Batch 2 41,9 %    

Ballantine´s 17yo 43,0 %    
MacKinlay´s Shackleton Replica 47,3 %    
 

Tid & plats: Lördagen den 24/9 kl. 16.00 Scandic Hotell Borlänge.  

  

Efter provningen serveras:Heta räkor på salladsbädd.Chevrégratinerad fläskfilé serveras 

med balsamicosås och rosmarinkryddad rostad potatis.  Kaffe och kaka.                                                                                                                      

 

Pris medlem: Provning 300:- provning & mat 500:-  (exkl.dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 375:- provning & mat 575:-  (exkl.dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:                       200:-  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2011-09-10. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 
 
Höstens återstående program, boka in dessa datum.                                                     
11-09-30 Whisky Convention  
11-10-22    Leopold Gourmel Cognac med Olivier Blanc 
11-11-17       Adelphi med Alex Bruce 

11-11-25        Laphroaig med Vicky Stevens 
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