Provning 30yo whisky
Föreningens 95:e provning
Känt faktum är ju att riktigt god Single malt whisky tar ett antal år på sig innan det blir
till gyllene flytande godis att kunna njutas av. Vidare så krävs det självfallet noggrant
destillerad sprit, väldigt bra fat och lagerhus med gynnsamt klimat. Lagerhus som under
ett antal år med whiskyfat i varsam stilla vila där endast några änglar tillåts störa och
utkräva sin andel av denna underbara livets nektar. Nästan alla i branschen är överrens
att single malt whisky har sin ”topp” eller bästa ålder mellan 20 och 30 års lagring. I
SMAD så lägger vi självklart ribban på högsta möjliga nivån, vi väljer till provning whisky
från några av våra absoluta favorit destillerier och låter valet självklart hamna i den övre
änden på skalan där whiskyn fått mogna till perfektion under hela 30års tid. Vi ställer
några av de bästa 30yo whiskyn som finns mot varandra i denna provning. Provningen
leds av Per Eriksson
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson,
per@smad.se Betalning för gäst skall ske snarast efter meddelande om plats.
Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften.
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
Provningen begränsas till 105 st deltagare.
Provningen leds av
De whisky vi ska prova är:

Flaska

BenRiach
30yo
Black Bull
30yo
Glentauchers 30yo
Glen Keith
30yo
Glen Spey
30yo
54,8 %
Poit Dhubh
30yo
Highland Park 18yo vår referens whisky

Egen
Rank

Provn.
Rank

50%
50%
58,3%
46,2%
43%
43%

Tid & plats: Lördagen 7/11 Scandic Borlänge kl. 16.00
Efter provningen serveras: Medelhavsbuffé, kaffe och kaka
Pris medlem:
Provning 260:Pris icke medlem: Provning 335:Pris enbart matgäst:
195:-

Provning och mat 410:- (exkl. dryck till maten)
Provning och mat 485:- (exkl. dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2009-10-27.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.
Höstens återstående program, boka in dessa datum.
09-11-14 Whiskykväll för tjejer
09-11-18 Introduktionsprovning del 2
09-12-04 Bruichladdich med Jim McEwan

