Provning Bruichladdich
Joanne Brown
Föreningens 124:e provning
Äntligen! Utbrister vi i styrelsen som i en kör. Äntligen har vi lyckats med att få upp Joanne
Brown från Bruichladdich Destillery till Borlänge. Det är nu ganska precis två år sedan som vi
såg henne på Whisky Convention och imponerades över hennes framförande, och ända sedan dess
har vi jobbat för att få hit henne. Joanne är en äkta ”Islaytös” född i Port Charlotte, ”ett stenkast
från Bruichladdich” där hon jobbat med allt från guide via fatadministratör till nuvarande
exportchef, så hon kan verkligen sitt ”Laddie”. Bruichladdich räddades från att ”gå i graven” av bl.a
Mark Reynier med kompanjoner år 2000-2001. De handplockade Jim McEwan till destillerichef
vid uppstarten av destilleriet, som vid detta tillfälle verkligen var i stort behov av upprustning.
Mycket av de framgångar som destilleriet rönt under det sista decenniet är till stor del Jim
McEwans förtjänst. Jims engagemang och helhjärtade satsningar på detta destilleri, har lett fram
till den status som ”Laddie” har idag. Bruichladdich är verkligen ett innovativt destilleri som har
vunnit en stor mängd fina priser och utmärkelser, bl.a Distillery of the year 2001, 2003, 2006,
2007 för att nämna något. Jims experimenterande har också lett fram till många årliga intressanta
buteljeringar. Nämnas kan också att Bruichladdich blev uppköpta av dryckesjätten Remy
Cointreau tidigare i år, för 58 miljoner pund. Om detta uppköp får någon inverkan på den
innovativa ådran, ja det får framtiden sia om. Välkommen till en mycket intressant provning med
en mängd nyheter från Bruichladdich önskar vi er, från styrelsen.
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: Joanne Brown
Whisky vi ska prova är:

Glas

Bruichladdich The Laddie Ten
Bruichladdich The Laddie Sixteen
Bruichladdich The Laddie TwentyTwo
Bruichladdich Islay Barley Dunlossit 2006
Bruichladdich Black Art 3
Bruichladdich Port Charlotte The Peat Project
Bruichladdich Octomore 5.1
En överraskning från Joanne Brown
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22yo

46,0 %
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Tid & plats: Söndagen den 7/10 kl.16.00 Scandic Hotell Borlänge. OBS! Dag.
Ingen middag serveras efter provningen.

Pris medlem:
Pris icke medlem:

Provning 260:Provning 360:-

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2012-09-28.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Höstens återstående program, boka in dessa
12-10-18 Nyhetsprovning/Diskussionsforum
12-10-27 Whiskyprovning för Tjejer
12-11-10 Dalmore vertikalprovning med Mikael Lundén
12-11-30 Morrison Bowmore med Iain McCallum
Välkomna önskar styrelsen.
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