
 ( Speyside ) 1/03/2013

     Forgue near/by Huntly, 8 yrs

     Aberdeenshire AB5 6DB, 58,80%

     Scotland, UK  € 64,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish  lekker lang. Geen nieuwe aroma's, lekker verder genieten van de zoete banaan.

De naam Glendronach betekent "vallei van de Dronach". 

Dronach is Gaelic voor braam, dus letterlijk betekent de naam van de 

Speyside distilleerderij ‘Vallei van de Braambes’. Ze ligt in een prachtige 

streek met glooiende valleien aan de Dronac Burn, een stroom waarvan het 

water gebruikt wordt in het productieproces.

De Glendronach distilleerderij werd gebouwd in 1826 door James Allerdes, 

een zoon van een rijke grondbezitter aldaar. 

De Glendronach distilleerderij is gebouwd op de oever van de Dronach Burn 

in de vallei van Forque wat ligt tussen Aucharnie en Inverurie, rijdend van 

Aberdeen, oostelijk van het plaatsje Huntley, net even buiten de Speyside. 

 oud goud.

geprakte banaan met kandijsuiker, veel vanille, beetje kruidig, zoet, alcoholisch, beetje munt.

 heel romig op de tong, zacht. Zalig zoet, eik, nootmuskaat, peper, kaneel, toefje safraan.

Vier jaar later werd ze overgenomen door Charles Grant, zoon van William Grant, één van de oprichters van 

Glenfiddich. In 1960 ging ze dan over in handen van William Teachers & Sons.

Voor de productie van de spirit en ook voor het inweken van de gerst bij de moutproductie betrok men het water uit 

een waterbron: "The Source" genaamd. Deze bron ligt zo'n 6,5 kilometer ten oosten van de distilleerderij. Voor het 

koelen van de condensors pompte men water uit de Dronach Burn. 

De distilleerderij produceert momenteel zo’n 1,4 miljoen liter spirit per jaar via 2 wash stills en 2 spirit stills. Het 

mouten gebeurt nog ter plaatse via zogenaamde floor maltings, wat eerder uitzonderlijk is.

Er staan 9 van Oregon pine gemaakte washbacks. Het vuur om de mout te drogen werd in de kiln gestook van turf wat 

in de directe omgeving gestoken werd. 

Voor de rijping gebruikte men zowel nieuwe als gebruikte sherry-en bourbon vaten. 

Door verwaarlozing en slecht beleid ging het snel bergafwaarts met de 

distilleerderij, die in 1837 zelfs totaal afbrandde.

GlenDronach 2002
 Single Cask, Cask Strenght

www.glendronachdistillery.co.uk

In 1995 werd de distilleerderij het zwijgen opgelegd, maar in 2004 ging de productie opnieuw van start. 

In 2008 kwam Glendronach uiteindelijk in handen van Billy Walker en de zijnen, eigenaars van de BenRiach Distillery. 

Sinds die overname wordt de whisky met hoofdletter D gespeld: GlenDronach.

De ruïne, alsook de licentie tot stoken, werd overgenomen door Walter 

Scott, die op dat ogenblik bij Teaninich werkzaam was. 

In 1916 ging Glendronach dicht. 

http://www.glendronachdistillery.co.uk/

