
Glenmorangie med Karen Fullerton 

Föreningens 136:e provning 

 
Vi startade höstterminen med en ordentlig stjärnsmäll och vi fortsätter i samma stil! Vi har nu äran 

att välkomna Glenmorangies Global Brand Ambassador: Karen Fullerton!  
 

Glenmorangie, som betyder ”Den fridfulla dalgången”, är världens tredje mest sålda whisky. Det 
dom är mest kända för, förutom sin whisky, är att de har Skottlands högsta pannor samt en av 
branschens hårdaste Wood Policies. 
 
De strävar efter att aldrig fylla sina fat mer än två gånger och de åker världen över på jakt efter de 
perfekta ekarna! Destilleriet var även bland de första att 1996 börja experimentera med wood 
finishes, d.v.s. att slutlagra whiskyn på andra fat än originalfatet. Detta har varit en stor 

framgång för företaget. 
 
Karen Fullerton började sin karriär i vinbranschen men kom så småningom in i whiskybranschen 
och 2002 började hon som säljare på Glenmorangie. Hon fick senare tjänsten som Brand 
Ambassador i USA, baserad i New York City. Hon jobbade i fem år för att få jänkarna att ställa 
undan sina bourbonbuteljer och börja drick "riktig" whisky. Hon gjorde tydligen ett bra jobb då hon 
senare blev befordrad till Global Brand Ambassador, och det är i denna roll som vi nu möter 

henne. 

 
LVMH (Louis Vuitton Möet Hennessy) äger Glenmorangie, som i sin tur äger Ardbeg. Men denna 
gång blir det ingen rök, bara delikat Highland whisky! 
 
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 105st deltagare. Registrerad betalningsdag 
hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 
Provningen leds av: Karen Fullerton  
 

Whisky vi ska prova är:   Glas Egen 
rank 

Provn. 
Rank 

Glenmorangie Original First Fill Fatprov - 50+%    

Glenmorangie Original Second Fill Fatprov - 50+ %    

Glenmorangie Nectar d´Or Sauternes Cask 12yo 46,0%    

Glenmorangie Ealanta 19yo 46,0 %    

Glenmorangie Signet - 46,0 %    

Glenmorangie 25yo 25yo 43,0 %    

 
Tid & plats: Torsdag den 3/10  kl 18.00 Scandic, Borlänge 

OBS! TID OCH DAG! 
 
Från kl 16.00 FÖRE provningen serveras: Caesarsallad med grillad kyckling samt krutonger inkl 
bröd, sallad, kaffe och kaka.  
                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 200:- Provning och mat 300:- (exkl dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 300:- Provning och mat 400:- (exkl dryck till maten) 

 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2013-09-26. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  

 

Höstens preliminära program 
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 
2013-11-23 Provning med Svenska Eldvatten 
2013-12-14 Exklusiv provning 2 

 
Välkomna önskar styrelsen!  
 
 
 

mailto:per@smad.se

