
Whisky, Mat & Festival Salute! 
med Janne Groth 

Föreningens 182:a provning 
 
Kombinationen whisky & mat har blivit alltmer populärt de senaste tio åren. Och då är det whisky som 
måltidsdryck och inte bara en krydda och smaksättare till maten. Pionjär och förgrundsfigur i Sverige när det 
gäller whisky & mat är den för SMAD välbekante Janne Groth. Februari 2011 arrangerade SMAD för första 
gången en sådan provning under ledning av Janne Groth. Janne hade då, tillsammans med Arne Adler, precis 
släppt den första utgåvan av ”Whisky & Mat” – en kokbok där de med hjälp av olika kockar komponerade 
menyer där whisky var måltidsdrycken och ackompanjerades med spännande rätter. Janne arbetade då 
tillsammans med Johan Fredriksson, Domnarvsgårdens stjärnkock, för att skapa en spännande kväll med 
whisky & mat. Ett samarbete som blev verkligt lyckat. Till den andra upplagan av "Whisky & Mat" var ett antal 
kockar inbjudna att medverka. Det lyckade samarbetet mellan Janne och Johan innebar, att Johan blev en av 
de utvalda kockarna. 
 
Janne Groth är den provningsledare som gjort flest besök hos SMAD för att leda provningar - en verkligt 
uppskattad provningsledare! Under 2017 då SMAD satsar på "enbart" utländska provningsledare, så var det 
ändå självklart att göra ett undantag och bjuda in Janne till en Jubileumsmiddag. När Janne besökte oss senast 
så jobbade han för Diageo som Brand Ambassador. Han har bytt jobb och är nu Marknadschef på svenska BOX 
Whisky. 
 
Så den 9 september är det dags igen för Whisky & Mat med Janne Groth som även denna gång har Johan 
Fredriksson som menyansvarig! Dom har arbetat intensivt för att den här gången skapa något som skall bli 
ännu bättre och mer minnesvärt för deltagarna. 
 
Under kvällen kommer vi att avnjuta en 7-rätters avsmakningsmeny som Janne Groth och Johan Fredriksson 
har specialkomponerat som en unik jubileumsmåltid. En smakupplevelse och smaksensation som du inte får 
missa! Det kommer ingen andra chans att få uppleva något liknande!! 
 
Avsmakningsmeny 
 

Ostron - Talisker 
 

Lagavulingravad röding med rostad spetskål - Lagavulin 
 

Älgfärsburgare med syltad rödlök och parmesan - Mortlach 
 

Lingonsill med kavring - Makers Mark 
 

Rökt lammrygg med Västerbottenkaka - Glendronach 
 

Jordgubbar med vaniljsås med whisky - Laphroaig 
 

Kolafudge - Box 
   
Efter middagen så kan vi njuta av Festival Salute som går av stapeln alldeles bredvid Domnarvsgården vid 
Älvhagen och där musiken börjar kl. 20.00. Festival Salute är en av Sveriges största fyrverkerikonserter där 
musiker från Borlänge Skolors Musikkår medverkar. 
  
Kvällen leds av: Janne Groth 
 
 
Tid & plats: Lördag den 9/9  kl: 17:00 Domnarvsgården, Borlänge. OBS TIDEN! 
 
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 är 
begränsad till 70 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
                                                                                                                     
Pris medlem: 600:- (exkl ev övrig dryck till maten) 
Pris icke medlem: 675:- (exkl ev övrig dryck till maten) 
 
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-08-30. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
Jubileumsårets preliminära höstprogram 
2017-10-28 George S. Grant - Glenfarclas 
2017-11-18 Ashok Chokalingam - Amrut 
2017-11-10 Borlänge Öl- och Whiskymässa  
2017-11-11 Borlänge Öl- och Whiskymässa 
2017-12-02 Euan Mitchell - Arran 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
 
 

mailto:gast@smad.se

	Whisky, Mat & Festival Salute! med Janne Groth Föreningens 182:a provning
	Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-08-30.
	Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.


