Brora vertikalprovning
Exklusivprovning nr 5

12 december 2015 planerar SMAD att genomföra en vertikalprovning med Brora. Tillsammans med Port Ellen
de två lysande stjärnorna bland stängda destillerier i Skottland. Trots den kultstatus som Brora åtnjuter, så har
SMAD hittills inte genomfört någon vertikalprovning med Brora. Sent omsider är det dags.
När man betraktar prisutvecklingen så är det lätt att säga, att det här skulle vi ha gjort för flera år sedan. Det
känns just nu som sista chansen tidsmässigt. Skulle vi vänta ännu längre så stiger priserna troligen till en nivå
som omöjliggör en Broraprovning med kvalitet.
1972 verkar vara den bästa årgången av Brora och vi har införskaffat två dyrgripar till provningen. 22yo/1972
Rare Malts och 31yo/1972-2003 Old & Rare Platinum Selection från Douglas Laing. Douglas Laing har
gjort de bästa buteljeringarna av Brora närmast följd av destilleributeljeringar. Därför har Brora från i första
hand dessa två köpts in till provningen. Från Douglas Laing har vi också den bästa från 1976, 30yo/19762007 Old & Rare Platinum Selection och från destilleriet två av de bästa Rare Malts från andra år än 1972,
nämligen 20yo/1975 Rare Malts och 21yo/1977 Rare Malts.
När det gäller Annual Releases (destilleributeljering) så har priserna de tre senaste åren fördubblats från år till
år och följer priserna på Port Ellen med ett års fördröjning. Vid första släppet av 2014 års utgåva var vi inte
tillräckligt långt i vår planering för att göra ett köp. Men det kom fler flaskor till Sverige, så i början av januari
2015 kunde vi verkställa ett köp av den buteljeringen, 35yo/1978-2014 13th Annual Release.
Även den bästa Brora som Signatory buteljerat, har vi lyckats lägga beslag på en flaska av.25yo/19812007, Sherry Cask.
De tidigaste buteljeringarna från Scotch Malt Whisky Society anses vara de bästa som dom gjort. Och som
sista flaska till provningen så har vi fått tag på en som buteljerades redan 1996, 18yo/1978-1996 SMWS
61.4.
Detta är den dyraste provningen som SMAD någonsin genomfört. Finns det intresse för en provning till så hög
kostnad? Baserat på de kommentarer som styrelsen fick vid exklusivprovningen 13 december 2014, så tror vi
att det är tillräckligt många medlemmar som anser det är värt så mycket för en exklusiv Broraprovning. En
"once in a lifetime" upplevelse!
Whiskyn vi ska prova är:

Brora
Brora
Brora
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Brora
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22yo/1972 Rare Malts 58,7 %, OB
31yo/1972-2003 Old & Rare Platinum Selection Douglas Laing 49,3 %
20yo/1975 Rare Malts 59,1 %, OB
30yo/1976-2007 Old & Rare Platinum Selection Douglas Laing 55,1 %
21yo/1977 Rare Malts 56,9 %, OB
35yo/1978-2014 13th Annual Release 48,6 %, OB
25yo/1981-2007 Sherry Cask 60,1 %, Signatory
18yo/1978-1996 SMWS 61.4 58,3%

Vi tror att intresset är stort och erbjuder därför 46 platser till provningen och där ransonen blir 1,5
cl/whisky. Kostnaden är 2000 kr/person där middag ingår i priset. Är du intresserad? Anmäl dig då
snarast till Magnus Johansson, magnus@smad.se. Plats till provningen erhålls i den turordning som
anmälan via mail kommer till Magnus. De som får en plats kommer att få ett särkilt meddelande om
inbetalning.
OBS! INGEN BETALNING NU OBS!
Betalningen kommer att delas upp i tre delar enligt följande:
30 juni 2015:
30 september 2015:
30 november 2015:

700 kr
700 kr
600 kr

OBS! INGEN BETALNING NU OBS!
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!
Menyn presenteras vid första meddelandet om inbetalning.
När: Lördagen den 12/12 2015 kl 16.00.
Plats: Scandic, Borlänge
Välkomna önskar Styrelsen!

