
Hellyers Road  

med Mark Littler 
Föreningens 171:e provning 

 
G´day, mate! Den 4 oktober så kommer SMADs överlägset mest långväga föreläsare till Borlänge, 
nämligen Mark Littler från Hellyers Road Distillery på Tasmanien! Tasmanien? Kan dom koka 
whisky där? Jajamensan! På Tasmanien finns det inte mindre än nio aktiva destillerier, där Hellyers 
Road är störst. Faktum är att det finns så många destillerier på ön att den har börjat kallas nya 
Islay! 
 
Destilleriet grundades och ägs av Betta Milk, ett mejeriföretag från Tasmanien. När den 
Australienska mjölkindustrin blev avreglerad i början av 90-talet så sökte Betta Milk efter andra 
affärsmöjligheter och en ganska slug styrelse beslutade att de skulle bygga ett whiskydestilleri. 
Många på ön höjde ett ögonbryn över detta beslut, men steget från att producera mjölk till att 
destillera whisky är inte stå stort som man kan tro. Den första destillationen skedde 29 januari 
1999 och den första whisky lanserades  sex år senare. Idag är Hellyers Road en whisky med en rad 
utmärkelser och hyllas världen över av kännare och konnässörer. 
  
Du finner destilleriet i nordvästra delen av ön alldeles vid Bass Strait, det 350km breda sundet 
mellan Australien och Tasmanien. Strax söder om destilleriet ligger det världsberömda Cradle 
Mountain. 
 
Mark "The Whisky Milkman" Littler har sin bakgrund inom mejeriindustrin, men för 10 år sedan 
blev han rekryterad till Hellyers Road där han idag är både Destillerichef samt Master Distiller. En 
otroligt kunnig och karismatisk man som du bara inte får missa!  
 
Förutom de fyra whiskyn som finns tillängliga i Sverige kommer du att få möjlighet att prova den 
unika Hellyers Road som buteljerades för SWF samt en flaska som bara finns tillänglig på 
Tasmanien, 16 000 km bort. 
 
Provningen leds av: Mark Littler: Destillerichef - Master Distiller; Hellyers Road 
 
Whiskyn vi ska prova är:   Gla

s 
Egen 
rank 

Provn. 
rank 

Hellyers Road Original Roaring 40s NAS 46,2%    

Hellyers Road Original 10yo 10yo 46,2%    
Hellyers Road Pinot Noir Finish NAS 46,2%    

Hellyers Road Slightly Peated NAS 46,2%    
Hellyers Road Peated NAS 46,2%    

Hellyers Road 12yo 2002-2015 Bottled for SWF 12yo 46,2%    

 
OBS! Tid & plats: Tisdag den 4/10  kl: 18:00 Domnarvsgården, Borlänge 
 

Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till gast@smad.se Om gästen får plats till 
provningen, meddelas detta via mail. Betalning för gäst skall därefter ske snarast. Provande som uteblir 

och inte avbokar får inte tillbaka avgiften samt att whiskyn anses vara förbrukad. Provningen 
begränsas till 105 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 

 
OBS! Före provningen från kl 17:00 så serveras: Högrevsburgare (140g) med cheddarost, tomatchutney, 

picklad lök och sallad. Serveras med klyftpotatis, bearnaisesås och saltgurka. 

  

                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 185:- Provning och mat 340:- (exkl dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 260:- Provning och mat 415:- (exkl dryck till maten) 

Pris enbart matgäst: 155:-  
 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2016-09-27. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  

 
Höstens program 
2016-10-29 The Scotch Malt Whisky Society med Patrik Axelsson 
2016-11-11 Borlänge Öl- & Whiskymässa 
2016-11-12 Borlänge Öl- & Whiskymässa 
2016-11-26 Springbank Wood Expressions med Philip Frank  
2016-12-10 Bunnahabhain Exklusivprovning med Kirstie McCallum 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
 

 

mailto:gast@smad.se

