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Glen Spey 1977

Speyside

Malts of Scotland

32 yrs
55,80%
€ 125,00

De distilleerderij Glen Spey is de meest zuidelijk gelegen distilleerderij van
Rothes. Glen Spey betekent "vallei van de Spey". De rivier de Spey, de
naamgever van dit whiskygebied, de Speyside, stroomt dan ook ten oosten van
Rothes.
De distilleerderij heeft heel vroeger zelfs Millhaugh geheten.
In 1884 besloot James Stuart, destijds ook de vergunninghouder van Macallan,
een meelmolen om te bouwen tot distilleerderij.
In 1885 vloeide de eerste spirit al uit de stills. In 1887 verkocht James Stuart de
distilleerderij alweer aan Gilbey Ltd. die destijds ook al eigenaar waren van
Strathmill en in 1904 Knockando kochten.
De malt van de Glen Spey distilleerderij werd net als die van Strathmill in die tijd
al als single malt verkocht.

Na diverse overname's en sluitingen tijdens de beide wereld oorlogen werd de distilleerderij door de laatste
eigenaar tussen 1969 en 1970 grondig verbouwd. Het aantal stills werden verdubbeld en ze werden omgebouwd
van kolengestookte naar stoomgestookte stills.
De moutvloeren verdwenen en werden verbouwd tot warehouse. In het stillhouse van de Glen Spey distilleerderij
staan twee wash stills en twee spirit stills, die verwarmd worden met stoom.
De gisting geschiedt in acht roetsvrij stalen washbacks.
De new spirit wordt zowel afgevuld in bourbon als in refill vaten voor de rijping.
Het water dat men voor de bereiding van de whisky gebruikt komt uit de Doonie Spring, deze waterbron ontspringt
in de nabijgelegen heuvels. Het koelwater haalt men uit de Doonie Burn, deze beek is ontstaan door de natuurlijke
overloop van de Doonie Spring.
De totale productie van de Glen Spey distilleerderij gaat naar de blenders (J & B. Rare en voor de Spey Royal). Soms
wordt er door een independent bottler een fust gebotteld, zoals deze 1977er door de Malts of Scotland.
Gestookt op 21 november 1977, gerijpt in een bourbon hogshead (cask 3656) en gebotteld door de Malts of
Scotland in oktober 2009 op 55,8% alc. Er zijn slechts 210 flessen gebotteld.

Kleur

goud.

Neus

mooi grassig en amandelachtig, met alleen een beetje vanillecoating en heel wat walnoten en een beetje
kaneel.

Smaak

een grote en zeer grasachtige aanval, met een aantal 'groene' kruiden die binnenkort samen met
verschillende kruidenlikeuren

Finish

lang, vrij rijk, op een combinatie van alle 'groene' elementen die we zowel op de neus als in de mond
vonden. Een beetje eik in de afdronk.

