Kilchoman
med Anthony Wills
Föreningens 154:e provning
Nu är det äntligen dags för SMADs första vertikalprovning av Kilchoman!
Kvällens provningsledare, Anthony Wills, är inte bara VD utan också grundaren av Kilchoman.
Hans whiskyintresse startade på tidigt 90-tal och eskalerade med tiden. 1997 startade Anthony en
egen oberoende buteljeringsfirma. Men drömmen fanns att starta ett destilleri, ett äkta
gårdsdestilleri. I början av 2000-talet så började arbetat med att hitta finansiärer och efter 2 -3
år hade de äntligen den nätta summan 4,5 miljoner pund som behövdes!
Kilchoman är beläget på den västra sidan av Islay och är en del av gården Rockside Farms. När
Anthony Wills grundade det 2005 så var själva idén med projektet att de skulle tillverka whisky
som man gjorde förr i tiden. dv.s att man styr produktionen från skörden till flaskan. Kilchoman är
idag ett av de få destillerier där man mältar sin egen malt.
När Kilchoman grundades 2005 så var det det första destilleriet på Islay som etablerats på 124 år!
De första droppar New Make rann ur pannan den 14 december 2005.
Den första whisky som släpptes 2009 var Kilchoman Inaugural Release. Denna release togs emot
med stående ovationer inom whiskyvärlden. Idag är den tyvärr väldigt svår att få tag på. Men den
andra buteljeringen som gjordes var Kilchoman Autum 2009 och många tycker att den är
snäppet bättre och denna, m.fl får ni möjlighet att smaka under kvällen!
Whiskyn må vara ung, men den andas en alldels makalös kvalitet! En del går så långt att de påstår
att det är det bästa som Islay har att erbjuda! Och att få möjlighet att prova åtta sorter under
ledning av självaste Anthony Wills måste ses som ett unikt tillfälle!
Provningen leds av: Anthony Wills
Whiskyn vi ska prova är:

Glas

Machir Bay
Original Cask Strength
Loch Gorm Batch 2
100% Islay 4th release
100% Islay 1st release
Autum 2009
Spring 2010
Spring 2011

3yo
5yo
5yo
5yo
5yo
3yo
3yo
3yo

46,0%
59,3%
46,0%
50,0%
50,0%
46,0%
46,0%
46,0%

Egen
rank

Provn.
rank

Tid & plats: Lördag den 14/2 kl: 16:00 Scandic, Borlänge
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson,
per@smad.se Om gästen får plats till provningen, meddelas detta av Per 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.
Efter provningen serveras: Förrätt: Västerbotten paj med med sikrom. Varmrätt: Regnbågsfilé
med färskpotatis samt gräslökssås inkl kaffe & kaka
Pris medlem:
Pris icke medlem:
Pris enbart matgäst:

Provning 189:Provning 259:275:-

Provning och mat 464:- (exkl dryck till maten)
Provning och mat 534:- (exkl dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2014-02-04.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.
Vårens program
2015-03-07 Årsmöte och The Glenlivet med Olof Noreus
2015-03-28 Flora & Fauna: Cask Strength
2015-04-24 Glenglassaugh med Billy Walker
2015-05-09 Kariuzawa
Välkomna önskar styrelsen!

