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  Speyside 17 yrs

51,00%

€ 77,60

Kleur

Neus

Smaak

Finish

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. 

 Zeer mooie lange gebalanceerde afdronk.

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.

17 yo - 300 bottles - virgin oak cask n° 3804 - bottled for Premium Spirits

 volle ambergouden kleur.

Zoete medicinale tonen cirkelen rond een kern van houtrook en exotische specerijen. 

Tonen van fijn leder en subtiele noten.

Merkwaardig fruitig met een vloed van rijpe pruimen, aardbeien en kweeperen. Gedrenkt in zoete turf 

en houtrook. Full bodied, vrank en zonder afbreuk te doen aan de finesse

In de distillery bestaat een traditie om gedurende 1 maand per jaar geturfde whisky te stoken, dit gebeurt in de 

maand januari.

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.
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