Svenska Eldvatten

Med Tommy Andersen & Peter Sjögren
Provning 204
Äntligen är det dags för Tommy Andersen och Peter Sjögren att besöka Borlänge och hålla en provning igen. Det har nästan gått sex år sedan de var här senast och under åren har de oavbrutet fortsatt
att åka till olika lagerhus i Skottland för att leta whisky. De har nu släppt över 100 egna buteljeringar
med whisky!
För åtta år sedan släppte de sin första single cask whisky och har nu platsen som den mest säljande
oberoende buteljeraren på Systembolaget. Förutom sitt eget varumärke är Svenska Eldvatten nu även
agent i Sverige för en handfull andra väl utvalda oberoende whiskymärken såsom Murray McDavid och
Sansibar.
Whiskyintresset började för Tommy i början av 2000-talet men Peters intresse började tidigare än så.
Idag handlar allt om whisky för kvällens provningsledare. 2008 så grundade Peter ’Gothia Whisky Society’, idag Göteborgs största whiskyklubb där han också är ordförande. Idag anordnar de även regelbundet resor till Islay, kanske någon av er medlemmar har åkt med Tommy och Peter någon gång?
Nu kommer de med en intressant provning till oss! Sju spännande buteljeringar, från egna Eldvatten till
buteljeringar som enbart varit ämnade för asiatiska marknaden.
Provningen leds av Tommy Andersen och Peter Sjögren
Whisky vi ska prova är:

Glas

Eldvatten North Islay 2008 sherry finish (ej lanserad ännu)
Eldvatten Peated Highland 2005 bourbon hogshead (ej lanserad ännu)
Silent Swede Sherry Cask 2011, sherryfat på 225 L
Cask Speyside 10 years, bourbonfat
Shinanoya Japonism sherryfat
Spirits Shop Ben Nevis 1997, bourbon hogshead
Sansibar Clans Glen Keith 1993, bourbonfat

57,7%
56,7%

Egen
rank

Prov rank

55,7%
46%
44,8%
52,3%
52,2%

OBS! Tid & plats: lördag den 14/9 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, ange vilken provning du betalar
för samt vem du betalar för.
Efter provningen serveras: Förrätt: Kräftskagen Varmrätt: Fjällröding med bakad spetskål samt rödbeta, buljongkokt potatis och vitvinssås med blåmögelost Dessert: Messmörsglass med hjortron och mandelkrokant
Pris medlem:
Pris icke medlem:
Pris enbart matgäst:

Provning 229:Provning 299:220:-

Provning och mat 449:- (exkl dryck till maten)
Provning och mat 519:- (exkl dryck till maten)

Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast 2019-09-02
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.
2019 års preliminära höstprogram
2019-10-11 Kilchoman, James Wills
2019-11-02 Provning
2019-12-07 Superprovning

