
Balvenie med Sam Simmons 
Föreningens 151:e provning 

 

Grundaren av Glenfiddich, William Grant, köpte den närbelägna 1700-tals herrgården Balvenie New House år 
1892 för att konvertera denna till ett destilleri. Affärerna gick nästan för bra för Glenfiddich som hade öppnat 
sex år tidigare och det behövdes ett systerdestilleri för att tillgodose efterfrågan av Grants välsmakande 
whisky. Överbliven utrustning från Lagavulin och Glen Albyn köptes in och installerades och den 1 maj 1893, 
blott femton månader efter köpet, startade destillationen. 
 
Idag är Balvenie Distillery näst intill ett unikum inom whiskyvärlden då de skördar malten från fält som 
ligger på deras egen mark , de har ett eget mältningsgolv, eget tunnbinderi samt en kopparslagare.  
 
Kvällens provningsledare, Sam Simmons, kommer ursprungligen från Kanada, men flyttade till Edinburgh 
2002 för doktorandstudier i Engelsk litteratur. Då han inte kände någon i Skottland så gick han med i en 
whiskyklubb, mest för att komma ut på något. Efter det tredje glaset på den första kvällen visste han att han 
hade hittat en ny passion i livet, whisky! 
 
Intresset tog fart och Sam är idag välmeriterad inom whiskybranschen. Under flera år drev han whiskybloggen 
"Dr. Whisky". Han har tidigare jobbat både hos Sukhinder Singh på The Whisky Exchange i London samt 
Douglas Laing. Han har även hunnit med att sitta som domare både i World Whisky Awards och International 
Wine & Spirits Competition. 2008 erbjöds han tjänsten som Balvenies Brand Ambassador i USA och efter 2,5 år 
av hårt arbete så blev Sam befordrad till Global Brand Ambassador! 
 
Balvenie 25yo är en exklusiv taxfree variant som har visat sig vara väldigt svår att få tag på, men den riktiga 
rariteten på denna provning är Balvenie 30yo. Vi har sökt med ljus och lykta i Europas olika whiskybutiker och 
fick till slut tag i tre buteljer från England! För att höja provningen ytterligare så har Sam med sig inte 
mindre än tre fatprover! Denna provning får du inte missa! 
 
Sam kommer också att hålla en Master Class under fredagen på Borlänge Öl- och Whiskymässa, men den 
kommer inte att hålla samma kvalitet som vi erbjuder denna kväll!  
 
Provningen leds av: Sam Simmons - Balvenie Global Brand Ambassador 
 
Whiskyn vi ska prova är:   Glas Egen 

rank 
Provn. 
rank 

Balvenie 12yo Doublewood 12yo 40,0%    
Balvenie 17yo Doublewood 17yo 43,0%    
Balvenie 25yo Triple Cask 25yo 40,0%    
Balvenie 30yo  30yo 47,3%    

First Fill Sherry Cask Sample - -    
First Fill Bourbon Cask Sample - -    
Refill American Cask Sample - -    

 
OBS! Tid & plats: Torsdagen den 13/11  kl: 18:00 Scandic, Borlänge 
 
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. 
 
Innan provningen, från kl 16:00, serveras: Filébuffé med kyckling, fläskfilé helstekt lax samt tillbehör och 
sallad. 
                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 250:- Provning och mat 445:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 320:- Provning och mat 515:- (exkl dryck till maten) 

Pris enbart matgäst: 195:-  
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2014-11-06. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
Höstens program 
2014-12-13  Exklusivprovning nr 3 
 
Vårens preliminära program 
2015-01-24  Provning 
2015-02-14  Kilchoman med Anthony Wills 
2015-03-14  Årsmöte och Provning 
2015-04-11  Provning 
2015-05-09  Kariuzawa 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
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