
WHISKYPROVNING FÖR TJEJER 
 

Hösten närmar sig med fantastiska färger i naturen, frisk luft och mys under filten med levande ljus och 
ostbågar. SMAD’s whiskyprovningar för hösten/vintern har dragit igång och vad värmer bättre än en 
single malt i höstmörkret. 
SMAD har tidigare anordnat fyra provningar för enbart tjejer med olika provningshandledare och teman 
och nu är det dags för ännu en provning. 
Denna provning kommer att handla om faktorer som påverkar whiskyn till att smaka vad den faktiskt 
smakar och doftar som den gör. Var kommer vaniljdoften ifrån? Varför smakar det sött av en whisky? 

En faktor som påverkar smak och doft är faten som whiskyn lagras på. På denna provning ska vi prova 
olika sorters whisky med olika typer av fatlagring och diskutera oss fram till vad vi kan erinra för dofter. 
Känner man att whiskyn faktiskt lagrats på rödvinsfat? Och varför har whiskyn lagrats på rödvinsfat? 
 
Provningen hålls av Carina Mian. Hon arbetar på Systembolaget i Borlänge och är ansvarig för whisky- 
och vinavdelningen. Hon önskar Er välkomna till en trevlig kväll med whisky och en och annan fräckis!! 

 
Whisky vi ska prova är:    Egen  Provn. 
     Rank rank 
Benromach Sassicaia cask  45% 
Bruichladdich Waves Madeira cask  46%   

Craigellachie PX cask   59% 
BenRiach dark rum finish 15yo  46%  

Ardbeg Galileo Marsala cask  49%    
RedStag    40% 
 
Tid & plats: Lördagen den 27 oktober kl 16.00 Scandic Borlänge 
 
Efter provningen serveras: 
Varmrätt: Pepparstekt rödingfilé med ljummen potatis- och rotfruktssallad med haricots verts, rödbetor 

samt gräslökscremefraiche. 
 
Dessert: Hallonpannacotta med marinerade bär samt chokladsegel av vit choklad och kaffe  

Pris medlem: Provning 100:- Provning och mat 325:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 130:- Provning och mat 355:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst:  225:-  

 
Du anmäler dig genom inbetalning till postgirokonto nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka 
betalningen gäller. 
Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften. Provningen begränsas till 70 
deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 
Vid frågor och funderingar kontakta Marianne Möller på telefon 070 – 595 06 49. 

Besök gärna vår hemsida: www.smad.se 
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2012-10-17. 
 
Ta med dina vänner, släktingar och arbetskamrater till en trevlig kväll tillsammans med alla andra glada 
tjejer. 
 

Höstens återstående program, boka in dessa datum 
12-11-10 Dalmore med Mikael Lundin 
12-11-30 Morrison Bowmore med Ian McCallum 
 

Välkomna önskar tjejkommittén/styrelsen! 
 

 

 

http://www.smad.se/

