
Cadenhead med Mark Watt 

Föreningens 134:e provning 

 
Egentligen är ju vårsäsongen avklarad, men vi har fått ett erbjudande som vi inte kunde tacka nej 

till! Mark Watt från den välkända, och Skottlands äldsta oberoende buteljerare, Cadenhead 
ska ut på turné i Sverige och vi blev tillfrågade om vi var intresserade. Självklart var vi det! 

 
Några av er känner kanske igen Mark Watt sedan tidigare. Han besökte SMAD 2008 men då 
representerande han en annan välkänd oberoende buteljerare, nämligen Duncan Taylor. Mark var 
även den första att fylla på vårt SMAD-fat med Newmake! 
 
Cadenhead som företag sträcker sig tillbaka till 1842. Företaget har en fascinerande historia med 
mycket dramatik där den stora depressionen 1931, en konkurs och Englands största vin- och 

sprit auktion ingår. 1972 köptes Cadenhead av J & A Mitchell & Co Ltd, som redan då ägde 
Springbank Destilleri. Dessa har byggt upp företaget med samma vision som grundarna och 
idag är åter igen Cadenhead ett företag med gott renommé inom whiskyvärlden! Mark kommer 
med all säkerhet att ta med oss på en resa genom denna brokiga historia! 
 
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 samt att whiskyn anses 

vara förbrukad. Provningen begränsas till 70st deltagare. Registrerad betalningsdag hos 
plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 
Provningen leds av: Mark Watt  
 

Whisky vi ska prova är: 

 
  Glas Egen 

rank 
Provn. 
rank 

Linkwood Duthie´s 23yo 46,0%    

Clynelish Duthie´s 16yo 46,0 %    

Invergordon 1991 16yo 46,0%    

Glengoyne 1996 16yo 46,0 %    

Vatted Islay 1991 21yo 46,0 %    

Caol Ila 1991 22yo 46,0 %    

Auchentoshan 1999 14yo 46,0 %    

   

Tid & plats: Lördagen den 1/6  kl 16.00 Scandic, Borlänge 

 

Efter provningen serveras: Sallad och bröd. Örtgratinerad fläskfilé med murkelsås och råstekt 
potatis inkl kaffe och kaka. 
                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 150:- Provning och mat 375:- (exkl dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 225:- Provning och mat 450:- (exkl dryck till maten) 

Pris matgäst: 
                

225:-  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2013-05-28. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 

Höstens preliminära program 
2013-XX-XX Provning 
2013-09-05  Provning med Ian Miller från Glenfiddich 
2013-09-27  Whisky Convention 
2013-10-03 Provning med Karen Fullerton från Glenmorangie 
2013-10-19 Provning med Ashok Chokalingam från Amrut 

2013-XX-XX Nyhetsprovning 

2013-11-09 Whisky och choklad, enbart för tjejer med Janne Groth och Anders Laby 
2013-XX-XX Exklusiv provning 2 
2013-XX-XX Provning med Frank McHardy från Springbank 
2013-XX-XX Provning 
 
Välkomna önskar styrelsen!  
 

mailto:per@smad.se

