SMADs Exklusivprovning nr 3
Arbetet med denna provning startade redan i mars 2013 med inköp av en Glenfarclas. Sista flaskan
till provningen köptes i mars 2014. Vid detta unika tillfälle kommer du att få chansen att smaka de
äldsta whiskyn som SMAD någonsin har haft på en provning! Vad sägs om en blended whisky från
1930 eller en single malt som legat på fat i 60 år?! Rökfantasten kommer också gå hem nöjd från
denna upplevelse då vi har både Port Ellen 34yo samt Lagavulin 37yo på menyn!
Det här är alla de rariteter som kommer att vara med på provningen:
Black & White Blended Whisky som har köpts vid auktion hos McTear´s i Glasgow. Så här
beskrevs whiskyn vid auktionen. ”Pre-war Black & White Whisky. Blended Scotch whisky bottled
between 1928 – 1932. Select Committee bottling, produced at Glentauchers-Glenlivet Distillery.
Clasp Clap, no capacity or strength stated.” Innebär att det är den klart äldsta whisky som SMAD
haft med i någon provning när vi med äldsta menar destilleringstidpunkt.
Blended Scotch Whisky buteljerad av Berry Bros & Rudd. När vi köpte flaskan fick vi uppgifter
att den var buteljerad omkring 1920. Men ytterligare efterforskningar visade, att buteljering
skedde omkring 1940. Så den är trots allt riktigt gammal.
Glenfarclas Family Cask 1953/2007, 53,7 %. Den näst äldsta årgången som givit ut i Family
Cask-serien. Den flaska som ingår i provningen är från den första utgåvan av Family Cask-serien.
Som oftast när det gäller Glenfarclas, så är det en whisky som är starkt präglad av lagringen på
sherryfat. Totalt har 487 flaskor buteljerats, vilket säger att det är en butt (eller möjligen
puncheon).
Master of Malt 60 Year old Speyside, 42,2 %. Så här beskrivs den av Master of Malt. ”Our
award-winning Secret Bottlings Series has raised the bar yet again with this extraordinary 60 (!)
year old single malt Scotch whisky from a famous Speyside distillery. Our oldest bottling to date
and one of the oldest whisky releases in history.” Okänt destilleri – kan det vara Glenfarclas? SMAD
har tidigare aldrig haft så gammal whisky som 60 år och det finns få på marknaden och ännu färre
till en peng som vi kan betala.
Port Ellen 34yo/1978-2013, 13th Annual Release, 55,0 %. Det har under senare tid blivit ett
riktigt prisrally på Port Ellen. Inte nog med att priset på den årliga utgåvan i stort sett fördubblats
sedan 2011 utan det har samtidigt höjt prisnivån kraftigt på i stort sett all Port Ellen. Den utgåva vi
har kostade 12.000 kr. 2014 års utgåva kommer att kosta 23.000 kr! Det här är kanske därför den
sista Annual Release vi kommer att prova inom SMAD?
Lagavulin 37yo/1976-2013, 51,0 %. Den äldsta Lagavulin som någonsin buteljerats – en
whisky som Henrik Aflodal sjunger lovord om och höjer till skyarna. Av de totalt producerade 1868
flaskorna kom bara 6 till Sverige i slutet av 2013. Vid webblanseringen i december 2013 tog
flaskorna slut på delar av en sekund. SMAD var snabba nog och lyckades knipa en av dyrgriparna!
(Kom ytterligare 6 flaskor vid en senare tidpunkt till samma pris).
Vi tror att intresset är stort och erbjuder därför 46 platser till provningen och där
ransonen blir 1,5 cl/whisky. Kostnaden är 1400:-/person där middag ingår i priset. Är du
intresserad? Anmäl dig då snarast till Per Eriksson, per@smad.se. Plats till provningen
erhålls i den turordning som anmälan via mail kommer till Per.

OBS! Ingen betalning nu!
På denna provning är det endast provande på plats, d.v.s. inga småflaskor kommer att
hällas upp! Kan du inte närvara går din plats vidare till nästa!
När: Lördagen den 13/12 2014 kl 16.00.
Plats: Scandic, Borlänge
Efter provningen serveras: Mozzarellagratinerad fläskfilé med rödvinssås samt rostad potatis
inkl sallad, smör, bröd, kaffe & kaka
Enbart matgäster: 190:Välkomna önskar Styrelsen!

