
Chichibu & Hanyu  

med Ichiro Akuto 
Föreningens 176:e provning 

Vi fortsätter Jubileumsåret 2017 utan att tappa farten! Den 11 februari får vi ett återbesök av ännu en 

uppskattad och legendarisk whiskykändis, nämligen Ichiro Akuto. Senaste Ichiro besökte oss var den 7 februari 
2010. 

 
Ichiro Akuto kommer från en familj som har producerat ”shochu”(sprit) i snart 400 år. 1625 började de 

producera saké, dvs. ända sedan början av Edoperioden då klanen Tokugawa hade makten över landet.  
 

Ichiro själv började efter sina studier som säljare på Suntory Ltd. Efter att under några år byggt upp ett digert 

kontaktnät blev han ombedd av sin far att börja jobba på familjeföretaget istället. Tyvärr så fick företaget 
problem med ekonomin och fick lov att sälja sitt destilleri Hanyu, där de utöver saké, producerade även en del 

whisky. Köpare var dock inte intresserad av whisky och Ichiro fick köpa loss ca 400 fat single malt. 
 

Ur dessa fat skapade han en Single Malt som han kallade ”Ichiros Vintage Single Malt 1988”. Denna gav han sig 
ut på vägarna för att sälja in på barer och restauranger runt Japan. Ichiro förstod självklart att dessa 400 fat 

skulle ta slut och beslutade 2008 att grunda ett destilleri i sin hemstad, nämligen Chichibu. 
 

Idag är Chichubu ett av Japans mest hantverksmässiga destilleri. De har egen golvmältning, eget tunnbinderi 
samt egen buteljeringslinje! På detta sätt kan ägaren, Distillery managern samt Master Distiller, dvs Ichiro 

själv, hålla koll på alla delar som rör produktionen. 
 

Han har även fortsatt att buteljera fat från Hanyu, främst i den nu smått legendariska ”Kortserien”. En serie 
single cask med spelkort som motiv på etiketten. En hel ”kortlek” har blivit buteljerad och en komplett sådan 

samling såldes nyligen på auktion i Hong Kong för den nätta prislappen på 4 Mkr!  
 

2014 genomförde SMAD en Hanyu provning med åtta kort ur serien, där Spader Ess blev kvällens favorit och 
därefter vann utmärkelsen Årets Malt 2014. På denna provning får du möjlighet att prova ytterligare ett av 

dessa spelkort, nämligen Hanyu ”Joker”. Endast den flaskan kostar idag ca 15.000 kr/st! 
 

Med på denna provning blir även Yumi Yoshikawa som är Brand Ambassador för Chichibu. 
 

Provningen leds av: Ichiro Akuto 

 
Whiskyn vi ska prova är:   Gla

s 
Egen 
rank 

Provn. 
rank 

Chichibu New Spirits - 55+%    

Chichibu On the Way 2015 - 55+%    
Chichibu The Peated 2015 - 60+%    

Chichibu Cask Sample, Cask 90, Mizunara cask - 55+%    
Chichibu Cask Sample Cask 2644 - 55+%    

Hanyu - Ichiros Malt “CARD” –Joker. Distilled years 
between 1985 and 2000. Bottled in 2014 

- 57,7%    

 
Tid & plats: Lördag den 11/2  kl: 16:00 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 140 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Efter provningen serveras: Crème Ninon, (liten grön ärtsoppa). Torsk med hummerburgare, 
kronärtskocka/äpplesallad samt potatispuré och jordärtkockssås. Inkl kaffe och kaka  

                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 250:- Provning och mat 465:- (exkl dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 325:- Provning och mat 540:- (exkl dryck till maten) 

Pris enbart matgäst: 265:-  
 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-02-02. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  

 
Jubileumsårets preliminära vårprogram 

2017-03-04 Jim McEwan – The Cask Whisperer (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

