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  Speyside 18 yrs.

57,70%

€ 64,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Glen Keith was de eerste die in 1970 een gas gestookte ketel installeerde in plaats van de traditionele 

kolengestookte. Ook waren zij de eerste distilleerderij, die tijdens het gehele distillatieproces computers ging 

gebruiken. In 1999 is de distilleerderij wegens overproductie een tijd gesloten geweest. Er zijn geen warehouses op 

het terrein van de distilleerderij.

lang, net zo fruitig. Opmerkingen: uitstekend. Hypermoderne bourbon-rijping met een goede 

complexiteit.

Het riviertje met de naam de "Isla" stroomt langs de Glen Keith distilleerderij en 

net even voor de distilleerderij komt dit riviertje langs een waterval, met de naam 

"Linn of Keith", naar beneden. De vertaling van Glen Keith is dan ook "het dal van 

Keith". 

De distilleerderij van Glen Keith is gelegen in het plaatsje Keith in de Speyside. De 

vertaling van het woord Glen is"dal" en "Keith" komt van de plaats waar de 

distilleerderij is gevestigd. 

Gestookt op 8 november 1992, gebotteld op 23 september 2011 en gerijpt in een bourbon barrel.

Er zijn slechts 169 flessen gebotteld.

 stro geel.

krachtig, vrij grassig en korrelig. Pap en klei, daarna meer vanille, menthol, vers gebroken takken en een 

beetje vanillecrème. Mooie balans ondanks de hoge sterkte.

spectaculair dik en coating, het is bijna jam! Sinaasappelmarmelade, zoete curry, rijpe mirabelpruimen en 

toetsen van zoethout en vanille. Een grote Glen Keith!

Het brouwwater komt van de "Balloch Hill", het daar gevallen regenwater wordt verzameld in riviertjes en meren. 

Het koelwater wordt betrokken van de rivier de "Isla", die naast de distilleerderij stroomt.

In het still house staan 3 wash stills en 3 spirit stills. 

Sommige nekken van de stills lopen in bochten voordat ze bij de condensoren aankomen. 

De zwaardere alcoholen condenseren zodoende eerder en lopen sneller terug in de stills. 

In 1970 werden er nog twee stills bijgezet. Er zijn 9 washbacks, gemaakt van roestvrij staal.

De new spirit wordt door tankauto's naar andere warehouses van de Chivas & Glenlivet Ltd. in het plaatsje Keith 

gereden en daar op vat gebracht. 

Men gebruikt voor het rijpen van de malt refill- en bourbon vaten, die rechtstreeks uit Amerika komen.

De malt van Glen Keith wordt voor het grootste deel voor het blenden van de huismerken blended whisky's, zoals 

Passport, 100 pipers en Chivas Regal , gebruikt.

Door de keuze van de vestigingsplaats in de bestaande graanmolen "Old Keith 

Mill" zijn de oude gebouwen en ook de kunstmatige omlegging van de rivier de 

Isla, de watermolen werd hier vroeger door aangedreven, nog steeds in gebruik.

Glen Keith 1992
Cask Strength Collection

Signatory

Na de bouw werd in 1958 de distilleerderij door Chivas Brothers geopend. 

Daarmee was Glen Keith de eerste nieuw gebouwde distilleerderij van de 20e 

eeuw. 


