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  Speyside ± 4 yrs

48,00%

€ 35,50

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Birnie Moss
 - heavily peated -

The BenRiach Distillery

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. 

 De finish is zoet, rokerig en ietwat vurig.

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.

 ± 35 ppm.

 heel bleke strokleur

rijke zoet-geturfde neus (mosachtig en aards), in mooi evenwicht met vanille en eikenhout, een weinig 

citrus (citroenzest) en groen hard fruit (appel, peer) en misschien een toets van meloen.

een eerste prikkelende alcoholische indruk die snel wegdeint door een waterval van rijke, zoete turf. De 

whisky voelt licht, specerij-achtig en vurig (pittig) - de rokerigheid doet eerder denken aan kolenrook 

i.p.v. mosachtig en aards. 

Doorheen de turf worstelen zich andere smaken naar de opervlakte - vanille is er, citrus en groen fruit 

ook. Er is ook een mouterige kant van gerst, en opnieuw fruit doch eerder tropisch van nature dat doet 

denken aan gedroogde mango en abrikoos.

Birnie Moss is een single malt geproduceerd en op de markt gebracht door The Benriah Distillery.

Deze single malt komt uit de eerste productie van geturfde whisky onder het nieuwe bewind.

Birnie Moss is genoemd naar een heidegebied dicht bij de distillerij.

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.


