
Lords and Ladys, vänner i anrika Telge Whiskysällskap 

 inbjuds härmed till höstens första sittning. 

Söndagen den 23e september kl. 16,00 

på Hotell Torpa Pensionat 
 

 
Efter en sommar präglad av åska och häftiga skurar har vi nu en fantastisk höst och vinter att se fram emot, och 
av olika anledningar har temat kommit att bli Sverige för de tre kommande aktiviteterna fram till jul. 
 
Den första provningen vi skall ta oss an är speciell på flera sätt, det handlar i hög grad om en liten röd 
tegelbyggnad med hög skorsten uppförd 1912 intill Ångermanälvens strand i Ådalen. 
Det handlar om eldsjälar, visionärer och nördar, det handlar om mottot som Roger Melander Destillerichef och 
whiskykreatör på Box Destilleri AB lär ha myntat 
 –Jag ser inte att vi skall göra en av landets bästa malter, vi skall vara en av världens bästa whiskies. 
 
Telge Whiskysällskap har lyckats övertala Hasse Nilsson marknadschef på Box Destilleri AB, och för övrigt 
välkänd skribent i Allt om Whisky, att slita sig från förberedelserna för Stockholm Beer and Whisky festival, 
komma till Torpa pensionat och berätta om allt som är på gång. 
Hasse har lovat att ha med sig råspriten som författaren och Blackadder-buteljeraren Robin Tucek lär ha 
utnämnt till 
-Den bästa newmake jag någonsin provat. 
Han kommer även att ha en korttidslagrad sprit som redan nu slagit många etablerade brands på fingrarna vid 
blindtester samt några andra av Hasse utvalda rariteter. 
 
Som en liten twist till provningen kommer vi att prova den oväntat lyckade kombinationen ost och whisky, 
Hasse hjälper oss att matcha smakerna till ljuva toner i gommen. 
 
Men kan säga att vi får en avsmakning och en förhandstitt från första parkett, få förunnad då lansering på 
systembolaget lär dröja till tidigast 2014, således vänner, Box Whisky kommer utan tvekan att bli en 
prestigebrand och vi i TWS är med från början, ett tillfälle man inte får missa. 
 
Hjärtligt välkomna önskar programkommitten 
 
 
OBS! 

Den här gången skall anmälan ske genom att du betalar 450:- per person till TWS plusgirokonto 

nr. 39 07 33-4. Glöm inte skriva ditt namn och ev. gästernas namn. 

 

Det är viktigt att du anmäler dig i tid så att framför allt Hasse kan förbereda sig i god tid. 
 

Efteråt samkväm som vanligt  för 95:- för smör, bröd, varmrätt, sallad, kaffe och kaka  

samt en stor starköl. 


