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  Speyside 12 yrs

46,00%

€ 39,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

BenRiach 12y peated
Heredotus Fumosus

Er staan nog 8 washbacks gemaakt van roestvrij staal en 2 wash stills en 2 spirit stills, die met stoom werden 

verwarmd. Voor de lagering van de malt gebruikte men sherry-, bourbon- zowel als refill vaten. 

 een lange Pedro Ximinez-sherry finish.

Deze sluiting duurde vijfenzestig jaar. De moutvloeren bleven echter wel in gebruik 

om de Longmorn distilleerderij van mout te kunnen voorzien. Om de kolen, gerst, 

turf en vaten heen en weer te brengen reed er tot 1980 een eigen locomotief, de 

Puggy genaamd, tussen de twee distilleerderijen.

In 1965 werd Benriach na een grondige renovatie weer heropend, daar er in die 

tijd een grote vraag naar top kwaliteit Speyside malt was. Na een zo een lange 

periode van sluiting en ontmanteling, moest de distilleerderij weer geheel nieuw 

geinstalleerd worden.

Benriach werd in 1898 opgericht door John Duff. Na twee jaar moest John Duff de 

distilleerderij verkopen aan The Longmorn Distilleries Company Ltd. Deze besloten 

dat een van de twee distilleerderijen moest sluiten en dat werd Benriach.

 goud.

Zoetige turf en rokerigheid in combinatie met fris citrusfruit en vanille tonen van het Pedro Ximinez fust.

 zoetig turf met rokerige ziltigheid, veen-achtige tonen met lavendel en sultanas.

Deze Benriach 12 years old "Heredotus Fumosus" peated Pedro Ximinez sherry finish heeft eerst gerijpt in 

traditionele bourbon barrels uit Amerika en daarna zijn finish gekregen in Pedro Ximinez sherry vaten, die de 

specifieke zoetige aroma’s aan de whisky afgeven. 

De whisky is non chill-filtered en niet gekleurd. Een zeer bijzonder geturfde PX-wood finish.

In 1978 werd de Longmorn Distillery Comp. Ltd. door Seagram's Distillers overgenomen en door de grote verkopen 

verdubbelde Seagram in 1985 het aantal stills. Door de recessie werd de distilleerderij echter weer in 1999 

gesloten.

Tot deze sluiting produceerde Benriach 10% van de benodigde mout. Het overige kwam van de grote mouterijen. 

Men gebruikte voor het eesten bijna uitsluitend kolen en slechts voor een klein deel turf.

Het brouw- en koelwater kwam van vier verschillende bronnen uit bossen die in de omgeving van de distilleerderij 

liggen. Net zoals bij Longmorn werd het water om de condensors te koelen uit het langsstromende riviertje 

gepompt.


