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Talisker 25 Years Old

Skye

25 yrs
57,20%

(bottled 2005)

€ 100,00
Talisker, opgericht in 1830, is gelegen op het eiland Skye, het Neveleiland. Dit grootste eiland van Schotland is sinds kort verbonden met
een brug naar het vasteland.
Ze werd gebouwd in 1830 door Hugh en Kenneth MacAskill, in het
Keltische centrum van Carbost, tegen de felle protesten van dominee
Roderick MacLeod in. Hij riep dat het een van de grootste vloeken is die
deze of een andere plek kunnen treffen.
De gebouwen staan op de rotsige stormachtige oever van Loch Harport,
in de schaduw van de ruige Cuillin Hills.
De distilleerderij van Talisker is de enige distilleerderij op het eiland. De
naam Talisker komt van de boerderij met die naam, iets westelijker
gelegen.

In 1969 ging het hele stillhouse in vlammen op, veroorzaakt door een per ongeluk opengelaten klep op de ketel:
brandende alcohol kwam via de Carbost Burn in Loch Harport terecht en zette het meer in vuur en vlam.
Na verbouwingen (de stills werden exact nagemaakt) wordt het productieproces sinds 1970 via de computer
gestuurd.
In het stillhouse van Talisker staan nu twee wash stills en drie spirit stills, die met stoom verhit worden. De zes
washbacks zijn gemaakt van larikshout. De mout komt van het vasteland en voor de rijping van de malt worden
refill bourbon- en sherryvaten gebruikt.
Het water, dat zeer turfhoudend is en een grote invloed op de smaak van de malt heeft, komt van de heuvel
"Cnoc nan Speireag" genaamd.
Het regenwater stroomt via een beek vanaf de heuvel langs de distilleerderij.
DezeTalisker 2005 is een van de speciale Diageo’s releases en 1 van Diageo's zes 'Classic Malts'.
Deze Talisker 25 years old, limited edition, in 2005 gebotteld op 57.2% heeft gerijpt in refill casks.
Er zijn 15.600 flessen gebotteld.

Kleur

amber goud.

Neus

pittig en krachtig, met veel vettige tonen van gekookte boter (ook boter croissants) en aroma’s van de
zee, zaagsel (van eikenhout) en appelsap. Dan meer maritieme tonen en aroma’s van bloemen
(pioenroos en iris). Nu ook meer turf en 'farminess', heel wat tonen van kweeperengelei en marsepein,
kruiden (kervel en laurier).

Smaak

iets zoeter dan verwacht, met venige tonen, likeurachtig en ziltig. Aangename zoet en aroma’s van
zoute boter, karamel en behoorlijk veel tonen van peper met hints van curry, chilisaus, tijm en
zoethout.

Finish

De afdronk is lang, peperig met ziltige en lichte karamel tonen.

