
Ashok Chokalingam 
med Amrut 

Föreningens 185:e provning 
 
Första gången SMAD sprang på Amrut var på mässan i Limburg 2008. Ashok bjöds in till Borlänge för en 
provning och väl på plats kan man väl säga att han drog upp kiltarna på Skottarna! Förutom Amrut hade han 
en hemlig whisky med sig, något som dom flesta på provningen var övertygade var indisk newmake. Men det 
visade sig att den hemliga whiskyn var Tomatin 12 år! Där och då öppnades fleras ögon, den ’nya världens’ 
whisky var något verkligen att räkna med!  
 
En av hemligheterna till magin med Amrut´s whisky är klimatet i Bangalore. Höga temperaturer gör att faten 
arbetar snabbare än i kyliga Skottland, och på så vis utvecklas whiskyn betydligt snabbare. ’Angles Share’ i 
Skottland ligger ungefär på 1-2%/år, i Indien är denna avdunstning 12-13%/år! 
 
Kvällens provningsledare, Ashok Chokalingam, har spridit Amruts gospel ända sedan 2004. En studiekamrat 
från Universitetstiden i England, Rakshit Jagdale - son och arvinge till Neelakanta Rao R. Jagdale, 
styrelseledamot och VD för Amrut, kontaktade Ashok och frågade om han skulle vara intresserad av ett galet 
projekt, sälja indisk single malt till britter och skottar! Under fyra år, mellan ’04-’08, så avverkade Ashok mer 
än 482 800 kilometer på brittiska vägar och slet ut tre olika bilar, allt för att övertyga engelsmännen att indier 
också kan koka bra whisky! 
 
VA!? Har dom glömt att skriva ut whiskyn? Nej så illa är det inte. Detta är en blindprovning på önskan av 
Ashok! 
 
Provningen leds av: Ashok Chokalingam 
 
Whiskyn vi ska prova är:   Glas Egen 

rank 
Provn. 
rank 

Amrut - ??,?%    
Amrut  - ??,?%    
Amrut  - ??,?%    
Amrut - ??,?%    
Amrut - ??,?%    
Amrut - ??,?%    
Amrut - ??,?%    
Amrut - ??,?%    

 
Tid & plats: lördag den 18/11 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 175 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag, ange vilken 
provning du betalar för samt vem du betalar för! 
 
Efter provningen serveras: Förrätt: Palak Paneer (krämig rätt med ost och spenat), serveras med Bhatoora 
(bröd). Varmrätt: Vindaloo, (gryta på lamm) med gurkyoghurt och ris. 
                                                                                                               
Pris medlem: Provning 245:- Provning och mat 490:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 320:- Provning och mat 565:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 245:-  
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-11-07 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
Jubileumsårets preliminära höstprogram 
2017-11-10 Borlänge Öl- och Whiskymässa  
2017-11-11 Borlänge Öl- och Whiskymässa 
2017-12-02 Euan Mitchell – Arran 
 
2018 års preliminära vårprogram 
2018-01-27 Reseprovning till Orkney med Henric Madsen och resenärerna 
2018-02-17 Lagavulin 200th Anniversary 
2018-03-10 Årsmöte – Bernt Sjödins avslutningsprovning 
2018-04-07 SMAD & SWF buteljer 
2018-04-28 Plantation Rom med Alexandre Gabriel 
2018-05-19 Diageo Special Releases 2017   
 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
 
 

mailto:gast@smad.se

	Ashok Chokalingam med Amrut Föreningens 185:e provning
	Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-11-07
	Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.


