
Glenfiddich m.m  

med Ian Millar 
Föreningens 175:e provning 

 
2017 är jubileumsår för SMAD. Föreningen fyller 20år och detta ska vi fira under hela året! Vi har bjudit in 
några av de största och mest uppskattade provningsledarna som har besökt oss under dessa 20 år och vi 

startar festligheterna med en av Skottlands riktigt stora whiskypersonligheter, samt en av de mest 
minnesvärda provningsledarna som SMAD har haft besök av, nämligen Glenfiddich´s Ian Millar!  

 
Förra gången Ian besökte oss, 5/9 2013, gick följande att läsa i inbjudan som skickades ut: 

 
 "Denna kväll handlar om en gigant, nämligen Ian Millar. Han var tidigare destillerichef på 

 Glenfiddich men från 2006 så reser han jorden runt i rollen som Global Brand Ambassador. 

 Som du anar är han eftertraktad som få! Styrelsen har jobbat i ett antal år för att 
 få till denna exklusiva provning, och äntligen är det verklighet!" 

 
Om det var svårt att få Ian till en klubbprovning i Sverige 2013 så är det idag i stort sett omöjligt. Ian har 

under 2016 bytt jobb och har nu en tjänst som formuleras lite luddigt - Prestige Whisky specialist. Detta 
innebär bl.a att Ian har slutat att resa i tjänsten och jobbar idag endast på plats hos Glenfiddich i Dufftown. 

Detta försvårade naturligtvis möjligheterna till att få Ian till Borlänge.  
 

Men Anders Norström och Bernt Sjödin har arbetat stenhårt de senaste åren med att få Ian tillbaka till 
Borlänge. Deras ansträngningar samt det enormt varma mottagandet som Ian fick mottaga senaste han var 

hos oss har gjort att han nu återkommer, för garanterat sista gången. 
 

2013 hade Ian med sig tre fatprov, varav ett av dom, Glenfiddich 28år med 11år i first fill sherry, blev 

framröstad som Årets Malt 2013. Denna gång har han också med sig ett gäng helt unika whiskys. Av kvällens 

whisky finns endast en av dessa att tillgå i butik, nämligen Glenfiddich Project XX, resten har inte släppts ännu 
och några kommer aldrig att komma ut på marknaden.  

 
Under kvällen kommer Ian berätta om sina över 40 år inom whiskybranschen. Detta kommer vara en 

minnesvärd och unik provning som aldrig kommer att genomföras hos SMAD igen. Missa inte denna kväll! 
 

Provningen leds av: Ian Millar 

 
Whiskyn vi ska prova är:   Gla

s 
Egen 
rank 

Provn. 
rank 

Glenfiddich Project XX NAS 47%    
Ian´s Project XX: American oak 1999 16yo Cask Strength    

Struan´s Project XX: European oak 1998 17yo Cask Strength    

Glenfiddich Solera 15yo CS 15yo Cask Strength    
Fatprov utvalt av Brian Kinsman 20yo+ Cask Strength    

Fatprov utvalt av Brian Kinsman 30yo+ Cask Strength    

 
OBSERVERA! Tid & plats: Fredag den 20/1  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 planeras 
till 140 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 

 
Efter provningen serveras: Lammstek med lammkorv, auberginecreme, ugnsbakad tomat och friterad 

mandelpotatis, vitlökssky samt greksallad. Inkl kaffe och kaka  

                                                                                                                     

Pris medlem: Provning 200:- Provning och mat 400:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 275:- Provning och mat 475:- (exkl dryck till maten) 

Pris enbart matgäst: 265:-  

 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-01-10. 

Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 

Jubileumsårets preliminära vårprogram 
2017-02-11 Ichiro Akuto - Chichibu & Hanyu 
2017-03-04 Jim McEwan - Bruichladdich (& Bowmore)  
2017-04-01 Michael Urquhart - Gordon & MacPhail (årets superprovning) 
2017-04-22 Richard Paterson - Whyte & Mackay 
2017-05-13 Martin Markvardsen - Highland Park 
 

Välkomna önskar styrelsen! 

mailto:gast@smad.se

