
Världens Whisky 
Föreningens 149:e provning 

Redan på vikingatiden var - som bekant - nyfikenheten stor när det kom till att utforska världen 

och dess innehåll. Vikingarna drog iväg över haven i sina drakskepp för att stilla sina funderingar 

över vad andra kontinenter hade att erbjuda. Nu är det er tur att få era sinnen stillade, då vi i 

SMAD satt ihop en spännande provning i sann utforskarstil. Världens whisky är temat för kvällen – 

vilket i praktiken innebär att skottarna får kliva av banan en stund för att ge plats åt de lite mindre 

kända whiskydestillerierna på vårt klot.  

Resan kommer att ta oss från Norden till Europa, vidare över Atlanten till USA och därifrån till 

Australien och Asien. Provningen kommer att hållas halvblind, dvs. ni kommer att få reda på vilka 

sorters whisky ni skall få smaka, men provningsunderlägget kommer inte att avslöja vad som 

döljer sig i glasen. Tänk er dimman utanför Orkneyöarna som vikingarna en gång för länge sedan 

fick navigera sig igenom för att till slut få fast mark under fötterna. Den dimman kommer att ligga 

tät under provningen, men kommer mot slutet av kvällen att skingra sig och avslöja var glas 

innehåll. 

Nog med vikingareferenser – här är kvällens whisky: 

Slyrs – Tyskland 2010 43% 
McCarthy’s – USA 3yo 42,5% 
Hellyers Road – Australien 10yo 46,2% 
Kavalan Concertmaster Port Finish – Taiwan NAS 40% 
Glann ar Mor – Frankrike NAS 46% 
Teeling Vintage Reserve - Irland 21yo 46% 
Millstone PX Cask – Nederländerna 12yo 46% 
Mackmyra Brukswhisky – Sverige (Referens) NAS 41,4% 
 
Provningen leds av: Magnus Johansson 
 
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson, 

per@smad.se Om gästen får plats till provningen, meddelas detta av Per via mail. Betalning för 

gäst skall därefter ske snarast. Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka 

avgiften samt att whiskyn anses vara förbrukad. Provningen begränsas till 105 deltagare. 

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 

Tid & plats: Lördagen den 11/10  kl. 16:00 Scandic, Borlänge 

Efter provningen serveras: Kalvytterfilé med dijonsenapssås, sparris samt rostad potatis. Bröd 

sallad, kaffe samt kaka ingår. 

Pris medlem: Provning: 210kr  Provning och mat: 435kr (exkl. dryck ) 
Pris icke medlem: Provning: 285kr Provning och mat: 510kr (exkl. dryck) 
Pris enbart matgäst: 225kr 
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2014-09-29. 

Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  

 
Höstens preliminära program 
2014-10-31  Suntory med Tatsuya Minagawa 
2014-11-13  Balvenie med Sam Simmons 
2014-12-13  Exklusiv Provning 3 

 
Välkomna önskar styrelsen! 
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