
Douglas Laing 
med Jan Beckers 

Föreningens 183:a provning 
 
I snart 70 år har det familjeägda Douglas Laing buteljerat exceptionell bra whisky! När företaget grundades 
1948 av Fred Douglas Laing, FDL, så var målsättningen att producera den bästa Blended Scotch som 
marknaden hade att erbjuda. Under åren så knöt FDL an så många destillerier han bara kunde under ett så 
kallat ”filling programme”. D.v.s Douglas Laing levererade tomma fat till destillerierna, vilka dom fyllde med 
New Make. Dessa så extremt viktiga affärsuppgörelser gjordes för det mesta bara med ett handslag! Idag är 
många av dessa kontrakt fortfarande giltiga, och det är det som gör att Douglas Laing idag har tillgång till 
whisky som de flesta buteljerare bara kan drömma om och på denna provning så får vi möjlighet att prova 
några av dessa!  
 
’Old Particular’ är den serie som ger dig den närmsta upplevelsen av att prova whisky direkt ur faten i 
Skottland! De är buteljerade med fokus på destillerikaraktär och naturligtvis är de buteljerade utan kylfiltrering 
och absolut utan färgtillsatser! Men även om ’Old Particular’ är extremt bra whisky så händer det att Douglas 
Laing ibland stöter på helt exceptionellt bra fat, till och med för bra för ’Old Particular’! Då sätts dessa åt sidan 
för att buteljeras som ’XOP – Xtra Old Particular’. Detta är Douglas Laings absoluta bästa fat, ’kronjuvelerna’ 
om du så vill! Under kvällen kommer vi att få möjlighet att prova två av dessa ’juveler’! 
 
Förutom magiskt bra Single Casks så har de även en hel del riktigt bra ’Blended Malts’. Nästan ingen kan väl ha 
missat en av deras mest kända, nämligen ’Big Peat’, en blended malt med whisky från de flesta av Islays 
destillerier, inklusive Port Ellen, ett destilleri som för övrigt var FDL´s favorit destilleri. På provningen kommer 
vi att ha med Big Peat Christmas 2016.  
 
Som du förstår så var valet ganska enkelt till vem vi skulle vända oss när det var dags att välja ut ett fat för 
vår Jubileumsbuteljering! Vi kontaktade Fred Hamilton Laing, Fred Jr, och han valde ut ett exceptionellt bra 
sherryfat från Linkwood! Självklart har vi med den buteljering på en kväll som denna! 
  
Kvällens provningsledare, Jan Beckers, är belgaren som blev förälskad i whisky när han var blott 16 år (laglig 
ålder i Belgien). Efter avslutade studier till kock så jobbade han sex somrar på Glenfiddich som guide innan han 
fick sitt drömjobb som Global Malt Ambassador på Douglas Laing. 
 
Provningen leds av: Jan Beckers – Global Malt Ambassador 
 
Whiskyn vi ska prova är:   Glas Egen 

rank 
Provn. 
rank 

Linkwood ’SMAD 20år’ 20yo Sherry Butt #9277 20yo 58,8%    
Big Peat Christmas 2016 - 54,6%    
Glenturret 28yo Old Particular 28yo 45,9%    
Blair Athol 18yo Old Particular 18yo 48,4%    
Ledaig 18yo Old Particular 18yo 48,4%    
Linkwood 17yo Old Particular 17yo 52,3%    
Bruichladdich Xtra Old Particular 25yo 25yo 54,6%    
Glen Grant Xtra Old Particular 25 yo 25yo 56,1%    

 
OBS! OBS! Tid & plats: Fredag den 6/10  kl: 19:00 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. 
 
OBS! OBS! FÖRE provningen mellan 17:00 – 18:30 serveras: Domnarvsgårdens numer berömda 
hamburgare med sallad, rödvinskokt rödlök, ost, honung och timjansbakat rökt sidfläsk, ugnsbakad tomat, 
BBQ-sås, tryffelbearnaise, briochebröd och friterad potatis! 
                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 290:- Provning och mat 425:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 365:- Provning och mat 500:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 135:-  
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-09-27. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
Jubileumsårets preliminära höstprogram 
2017-10-28 George S. Grant - Glenfarclas 
2017-11-10 Borlänge Öl- och Whiskymässa  
2017-11-11 Borlänge Öl- och Whiskymässa 
2017-11-18 Ashok Chokalingam - Amrut 
2017-12-02 Euan Mitchell - Arran 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
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