
Diageo Annual Releases 

Superspecial provning 2014  

 

 

Varje år släpper Diageo ett antal buteljer under namnet Annual Releases. Det kan vara från något 
av deras mindre kända destillerier, olika finishar på deras mer etablerad märken, sällsynta malter 
men själklart också whisky från deras nedlagda destillerier! De har några utgåvor som är mer 
eller mindre återkommande varje år, bl.a. Lagavulin 12yo CS och den orökta Caol Ila. 
 
Men inför hösten 2012 så rumlade det till i whiskyvärlden när Diageo presenterade att de skulle 

släppa både Lagavulin 21yo OCH Talisker 35yo. Den äldsta Talisker-buteljeringen som de 
någonsin har släppt. Vi i styrelsen blev naturligtvis väldigt intresserade att försöka få tag i dessa 
två buteljer för att erbjuda på en provning. Vi påbörjade då arbetet med att bygga upp 2014 års 
Superspecial provning: Diageo Annual Releases! 
 
Vi lyckades få tag på både Lagavulin 21yo och Talisker 35yo. Och under hösten 2013 knep vi åt oss 
Cardhu 21yo, Brora 35yo, Port Ellen 32yo, Convalmore 36yo samt The Singleton of Dufftown 28yo. 

Några av dessa flaskor visste vi skulle gå åt snabbt så det behövdes en uttänkt strategi, en strategi 
som visade sig fungera utmärkt! Vi kan således erbjuda en provning av absolut högsta klass!  
 
Whiskyn vi ska prova är:   Glas Egen 

rank 

Provn. rank 

Brora 2010 30yo 53,4%    

Brora 2013 35yo 49,9%    

Lagavulin 1991/2012 21yo 52,0%    

Port Ellen 1979/2012 12th Release 32yo 52,5%    

Talisker 1977/2012 35yo 54,6%    

Convalmore 1977/2013 36yo 58,0%    

Cardhu 1991/2013 21yo 54,2%    

Singleton of Dufftown 1985/2013 28yo 52,3%    

 
 

Vi tror att intresset är stort och erbjuder därför 70 platser till provningen och där 
ransonen blir 2 cl/whisky. Kostnaden är ca 1000 kr/person. Är du intresserad? Anmäl 
dig då snarast till Per Eriksson, per@smad.se. Plats till provningen erhålls i den turordning 
som anmälan via mail kommer till Per. Betalning nr 1 är på 650:- och skall betalas senast 28 feb, 
men de som får plats kommer att få ett särkilt meddelande om inbetalning.  

 

OBS! INGEN BETALNING NU OBS! 
 
På denna provning är det endast provande på plats, d.v.s. inga småflaskor kommer att hällas upp! 
Kan du inte närvara går din plats vidare till nästa! 
 

När: Lördagen den 10/5 2013  kl 16.00.  
Plats: Scandic, Borlänge 
 
 
 
Vårens program 
2014-03-01 Årsmöte och provning 

2014-03-15 Berry Bros & Rudd med Doug McIvor 
2014-04-12 Springbank med Frank McHardy 
2014-05-10 Diageo Annual Releases 
 

Välkomna önskar Styrelsen!  
 

 
  
 


