
          Provning Japansk whisky 

                                        Föreningens 63:e provning 
 
Japaner-Japaner-Japaner…. Alla har vi hört talas om japaner och de flesta av oss vet 

även att japanerna tillverkar whisky, men är whiskyn bra? Jo bevisligen är den det och 

inte så lite heller för i VM tävlingen som Hendrik Aflodal höll så kom tre japanska whiskyn 

med i topp tio i stora finalen. Men ännu så har inte japan whiskyn riktigt nått fram till 

den stora massan av whisky älskare i västvärlden, varför? Priset kanske spelar en viss 

roll då japansk whisky är lite dyrare än sina skotska motsvarigheter eller kan det vara så 

att vi i väst inte klarar av att uttala namnen på spriten och därmed inte vågar beställa? 

Skämt åt sido, SMAD har plockat fram några fantastiska exempel på japansk högkvalité 

whisky som kan sopa banan med mången skotsk whisky. Kom och testa och upplev själv 

hur förvånad/imponerad man blir av den höga nivån på dessa japanska whiskyn.     

 

Medlem anmäler sig till provningen genom inbetalning till föreningens plusgiro. Som en 

service kommer vi att löpande lägga ut anmälningsläget på vår hemsida www.smad.se 

alternativt per tfn 0243-136 53. Gäst anmäls till Per Eriksson på adressen per @smad.se 

alternativt per tfn 0243-136 53. Besked om plats för gäst erhållits kommer att meddelas 

tidigast två dagar efter sista betalningsdatum som gäller för medlem. Betalning för gäst 

skall ske till föreningens plusgiro senast en vecka före provning. För provande som 

uteblir och inte avanmälts kommer avgiften inte att betalas tillbaka. Den stora 

prisskillnaden mellan medlem och gäst beror på att priset för medlemmarna är sponsrat 

av föreningen denna gång. Provningen begränsas till 90st deltagare med 

anmälningsprincipen först till kvarn. 

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

De whiskyn vi provar är: 
 

Yoichi          10 YO 

Yamazaki    12 YO   

Taketsuru   17 YO 

Hanyu         18 YO 

Hibiki          21 YO 

Highland Park 12 YO Referens whisky 

 

Tid & plats lördagen den 14/10 kl.16.00 Scandic Hotel Borlänge  

Efter provningen serveras: 

Laxtallrik på husets vis, fläskfilé på Italienskt vis med ädel-& dijonsås, Kaffe och kaka 
 

 

Pris medlem:          Provning 110:- Provning och mat 210:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem:   Provning 150:- Provning och mat 350:- (exkl. dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:            200:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2006-09-29. 

Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  
 

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Höstens återstående program, boka in dessa datum.  

Whisky Convention 29/9  

Highland Park provning ?/11 

Superspecial provning 9/12 
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