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Talisker 11 yo

Skye

Distillers Edition

11 yrs
45,80%
€ 45,95

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 2 wash stills en 3 spirit stills, die met stoom verhit worden.
De 6 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.

Kleur

amber.

Neus

rijk, fruitig en compact, rijpe vruchten (pruim en reine claude, sinaasappel), gecombineerd met toffee
en rook-geur. Zeewier en jodium met een mooie frisse muntgeur.

Smaak

breed en soepel, eerst zoetig, daarna rokerig met teer en toffee, goed gekruid.

Finish

lange krachtige afdronk met jodium, zout en tonen van groenten, hout en leer.

