
Svenska eldvatten i Skara 6/12 
 
 
 

Lördagen den 6 december kommer Peter Sjögren från den oberoende buteljeraren 
”Svenska eldvatten” till Skara för att guida oss igenom några av deras produkter. Gå gärna in 
på deras hemsida och titta – http://eldvatten.se/ 
 
Det har alltså blivit dags för AWK whiskys årliga öppna provning med mat. Är man inte 
medlem betalar man det högre beloppet som anges i parentesen. Vill man bli medlem under 
kvällen så gäller medlemskapet för 2015 och de extra 100 skr dras då av på medlemsavgiften 
(f.n 250 skr per år). Medlemmar i SAWC betalar samma som AWK dvs 750 skr. Ange då 
SAWC i betalningsinformationen.  
 
Vem är då Peter Sjögren? 
Otaliga resor till Skottland samt ett djupt intresse för 
historia och geografi ligger till grund för ett brinnande 
whiskyintresse. Dock dröjde det till 2001 innan första 
destilleribesöket – Glengoyne – ägde rum. Peter har 
arrangerat whiskyprovningar på regelbunden basis sedan 2005 
och grundade 2008 Göteborgs största whiskyklubb. På 
meritlistan återfinns bland annat tidningen ”Allt om whiskys” 
stipendium som Peter fick ta emot 2010 och Peter är även 
certifierad provningsledare inom whisky, calvados, rom, cognac, armagnac, vodka och akvavit. 
Är sedan våren 2012 hälftenägare av Svenska Eldvatten tillsammans med Tommy Andersen. 
 
 
Plats: Rosers/Skara stadshotell (nya konferensen på andra våningen), Järnvägsgatan 5 
 
Tid: 18-18.30  Mingel (man köper sig en öl eller något annat man vill ha i baren).  
       18.30 börjar provningen. 
 
Pris: 750 skr (850 skr) för provning & mat 
        250 skr (300 skr) för medföljande matgäster som inte deltar i provningen. 
 
Maten för kvällen är en jultallrik med kallskuret (skinka, ägghalvor, sill, rödbetssallad mm). 
Efter detta får man hämta det varma från en buffé (köttbullar, prinskorv, janssons 
frestelse, bruna bönor, revben, rödkål mm). Till maten får man välja en öl eller ett glas vin. 
Kaffe serveras efteråt.  
 
Programmet för kvällen ser ut enligt följande: 
 
18-18.30 Mingel 
18.30 provning i två flighter med fyra sorter i varje 
20.30 Mat 



22.00 Whiskyauktion, lotteri, presentation av vad som är på gång i klubben m.m. Vi beräknas 
vara färdiga med kvällens program ca 23-23.30. Sedan sitter man kvar och umgås och 
dricker whisky så länge man själv vill.  
 
Då det kommer att auktioneras ut whisky (både ”slattar” och hela flaskor) samt att vi 
erbjuder en välsorterad & prisvärd whiskybar i lokalen så rekommenderas man att ta med 
kontanter.  
 
Kvällens whisky: 

1. Ardmore 2000, ex bourbon barrel, 50,2% 
2. Port Charlotte 2003, ex bourbon hogshead, 62,9% 
3. Bruichladdich 3003, ex bourbon hogshead, 61,8% 
4. Bowmore 2002, ex bourbon hogshead, 57,1% 
5. Highland Park 1994, sherry butt, 54,5% 
6. Clynelish 1997, first fill ex bourbon hogshead, 57% 
7. Mortlach 1995, sherry hogshead, 56,4% 
8. Glen Garioch 1993, bourbon barrel, 54,2% 

 
 
Anmälan senast måndagen den 1:e december till: 
 

1. awkwhisky@gmail.com 
 
2. sms 0702087773 
 

Ange för- och efternamn på samtliga som kommer under kvällen 
 
Betalning till konto: clearingnr  8289-1 
                               kontonr  24 424 740-9 
 
Märk betalningen med ditt namn 
 

Obs viktigt!   
 
Betala inte förrän du fått en svarsbekräftelse (sms eller mail) på att du/ni har fått er plats 
då antalet platser är begränsat på denna provning.  
 
 
 


