
SMADs Exklusivprovning nr2 
 
Den 15 december 2012 bänkade sig drygt 40st medlemmar för att vara med om något så gott som 
unikt, nämligen att prova Cadenhead buteljeringar från sent 70-tal. Det var föreningens första 
"Exklusivprovning". Nu är det dags för nr 2! 
 
Vi i styrelsen anser att dessa provningar är något så unikt så vill förlänga upplevesen. Vi har därför 
beslutat att baka in middagen i priset. Då får vi tillfälle att under en god middag diskutera vilken 
fantastisk upplevelse vi precis har varit med om! 
 
Denna gång ska vi prova några riktiga drömbuteljeringar: 
 
Highland Park 40yo/1958-1998. Inköpt hos Stockholms Auktionsverk för 12.000 kr, vilket i 
sammanhanget är rena fyndpriset. Normalt auktionspris är knappt 20.000 kr. 
 
Springbank 18yo/1973-1991 Rum Butt. En legendarisk buteljering från Cadenhead som går 
under namnet ”Green Springbank”. Finns så vitt vi vet två fat och den flaska vi köpt kommer från 
det fat som betingar högsta priset per flaska. Är inköpt hos McTear´s i Glasgow och det andra 
fyndet. Vi betalde inkl. allt strax över 6.000 kr. Normalt auktionspris är ca 10.000 kr. När vi köpte 
flaskan fanns motsvarande också hos Whisky Exchange för £1200. 
 
Glenmorangie Tain l´Hermitage buteljerad 2003. Köptes också hos McTear´s. En av de bästa 
Glenmorangie som buteljerats. 
 
Glen Moray 40yo/1959-1999. Köptes hos McTear´s vid samma auktion som Glenmorangie. Glen 
Moray är väl kanske inte den whisky man slår frivolter för när man provar normala åldrar. Men här 
är det en riktig gamlig och känns otroligt spännande. 
 
Macduff 36yo/1965-2002. En buteljering från Douglas Laing som ingår i deras serie Platinum 
Old & Rare. Inköpt på Whisky Auction. Baserat på en annan Mucduff av samma ålder, så tror vi att 
det här är en riktig goding. 
 
Bunnahabhain 1965-2001 cask 7159. Inköpt hos McTear´s vid januariauktionen 2013. Finns 
flera olika Bunnahabhain från 1960-talet. Vem som är bäst vet vi inte, men enligt 
Bunnahabhainkännare så skall det här vara en riktigt bra Bunna. Vi vet ju från några andra som 
provats att man kan hitta riktiga läckerbitar från den här tiden. 
 
Vi tror att intresset är stort och erbjuder därför 35 platser till provningen och där 
ransonen blir 2 cl/whisky. Kostnaden är ca 1300 kr/person. Är du intresserad? Anmäl 
dig då snarast till Per Eriksson, per@smad.se. Plats till provningen erhålls i den turordning 
som anmälan via mail kommer till Per. Betalning nr 1 är på 650:- och skall betalas senast 31 Juli, 
men de som får plats kommer att få ett särkilt meddelande om inbetalning.  
OBS! Alltså ingen betalning nu! 
 
På denna provning är det endast provande på plats, d.v.s. inga små flaskor kommer att hällas upp! 
Kan du inte närvara går din plats vidare till nästa! 
 
När: Lördagen den 14/12 2013  kl 16.00.  
Plats: Scandic, Borlänge 
 
Efter provningen serveras: Oxfilé i gjutjärnspanna serveras med grön sparris , stekta grönsaker, 
pepparsås och bearnaise samt potatisgratäng inkl kaffe och kaka 
 
Enbart matgäster: 300:- 
 
Höstens preliminära program, boka in dessa 
2013-09-05  Provning med Ian Miller från Glenfiddich 
2013-09-27 Whisky Convention 
2013-10-03?  Glenmorangie med Karen Fullerton 
2013-10-19 Amrut med Ashok Chokalingam 
2013? Nyhetsprovning 
2013-11-23 Svenska Eldvatten 
2013-12-14 Exklusivprovning 2 
 
Välkomna önskar Styrelsen!  
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