
WHISKY- CHOKLADPROVNING FÖR TJEJER 
 

Nu är det äntligen dags för whisky- och chokladprovningen som vi har väntat på så länge.  

Janne Groth som höll i vår whiskymiddag, och som gjorde succé kommer även att guida oss genom 
whiskyn denna kväll. Han har lång erfarenhet av både whisky, mat och choklad. Janne är Brand 
Ambassador på BOX Destilleri AB. 
 
Chokladkunskapen har vi hämtat på närmare håll, nämligen Anders Laby från Hedemora. Han 
tillverkar och säljer praliner under eget varumärke ”LABYs” . Han har valt ut några chokladsorter 

samt även tillverkat praliner speciellt till de whiskyn som vi ska prova denna kväll.  
Familjen Laby har vunnit guldmedalj i klassen hantverkskonfekt- chokladpraliner ett flertal tillfällen.  
 
Du som också vill kombinera kvällen med andra aktiviteter i Borlänge som t.ex. vårt nyöppnade 
Ikea kan utnyttja Scandics erbjudande för övernattning till reducerat pris. 750 kr för dubbelrum 
och 650 kr för enkelrum inkl frukost. Du bokar rummet med bokningskod SMAD091113-003. 
 

Provningsledare whisky, Janne Groth.  
Provningsledare choklad, Anders Laby 

 
Vi ska prova fem whisky och en rom:   Egen  Provn. 
     Rank rank 
Glenlivet 18yo  43,0% 
Glenmorangie Nectar  46,0%    

Glenfarclas 17  43,0%   
Talisker Storm  45,8%   
Lagavullin 16  43,0%    
Zacapa 23    40,0 %    
 
Tid & plats: Lördagen den 9 november kl 16.00 Scandic, Borlänge 

 
Efter provningen serveras: 
Varmrätt: Västerbottengratinerad Röding med vitvinssås och lökgratinerat mos. 
 
Dessert: Toscapäron med vaniljglass och kaffe  

Pris medlem: Provning 100:- Provning och mat 295:- (exkl dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 125:- Provning och mat 345:- (exkl dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:  230:- (exkl dryck till maten) 

 
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 50 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 
Vid frågor och funderingar kontakta Marianne Möller på telefon 070 – 595 06 49 eller mail 

marianne@smad.se. 
 
Besök gärna vår hemsida: www.smad.se 
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2012-10-30. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  

 

 
Höstens återstående program, boka in dessa datum 
2013-11-23  Provning med Svenska Eldvatten 
2013-12-14  Exklusiv provning 2 

 
Välkomna önskar tjejkommittén/styrelsen! 
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http://www.smad.se/

