
Superprovning 2013  

Whisky från stängda japanska destillerier 
 

Vill du vara med på 2013 års superspecialprovning? Då är det dags att anmäla sig redan 

nu. För första gången kommer vi att gå utanför Europas gränser - närmare bestämt till 

Japan. Japansk whisky har svept fram som en stormvind under senaste 10-årsperioden 

och visat sig hålla mycket hög klass. I Europa är japansk whisky fortfarande en bristvara 

och tillgången motsvarar inte den efterfrågan som finns. Som tema för den här 

provningen har vi valt den verkliga bristvaran, nämligen whisky från stängda japanska 

destillerier - Hanyu, Karuizawa och Kawasaki. Hanyu är idag den mest eftertraktade 

japanska whiskyn och det finns endast 150 fat kvar att buteljera. Tillgången på 

Karuizawa är bättre, men även här kommer det att ta slut om inte alltför många år då de 

10.000 fat som finns är förbrukade. Kawasaki visste man knappt att det fanns förrän 

Ichiro Akuto lyckades hitta några fat. Så vill du prova japansk whiskyhistoria så har du 

nu en unik möjlighet! Som det ser ut i nuläget så kommer provningen att ledas av 

Mikael Nilsson. Till vardags är Mikael whiskyansvarig på Akkurat, men framför allt är 

han Sveriges ledande auktoritet på japansk whisky. 

 

Kostnaden för denna provning kommer att bli ca: 1000 kr/person och med 

inbetalning vid 2 tillfällen. Det kommer också att erbjudas mat efter provningen, vi 

återkommer med det en månad före provningen. Anmälan gör du genom att betala 

500 kr enligt nedan. Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften. 

Provningen planeras för 70 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot 

räknas som anmälningsdag. 

 

Majoriteten av flaskor till provningen har redan köpts in under senaste kvartalet. Dom 

här rariteterna finns i lager: 

 Ichiro´s Malt 23yo (Hanyu), 58% 

 Ichiro´s Malt 20yo (Hanyu), 57,5% 

 Ichiro´s Malt Eight of Clubs (Klöver 8) 1988/2011 cask 7100 (Hanyu), 57,5% 

 Karuizawa 1967/2009 cask 6426, 58,4% (kanonwhisky enligt Göran Sandin) 

 Karuizawa 1981/2011 cask 6256, 57,5% 

 Kawasaki 33yo 1976/2009 Single Grain Ichiro´s Choice 

Tre (eller ev. fyra) ytterligare whisky från Hayu och Karuizawa kommer att köpas in. 

 

Tid: Lördag 2013-05-04    Plats: Meddelas senare 

 

 Pris medlem:    Ca:1000:-/person 

 

 

Anmälan gör du genom att betala in en första betalning på 500 kr,  

senast 2012-05-31 på postgiro nr 70464-3/SMAD. Principen först till kvarn 

gäller. Ange för vilken/vilka betalningen gäller. 

 

 

Borlänge 2012-05-03   

Styrelsen SMAD       
                                                                                                                                                

 


