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 Highlands (Western) 14 yrs

43,00%

€ 47,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Oban 14 yo

De 4 washbacks zijn van Oregon pine en larikshout. 

Voor de rijping gebruikt men uitsluitend refill sherryvaten. 

Dit heeft ondermeer te maken met de locatie in het centrum van de stad Oban, op de 

westelijke Highland-kust. 

De distilleerderij wordt werkelijk omgeven door gebouwen aan alle kanten, waardoor 

er geen uitbreiding mogelijk is.

lange rijke aangename afdronk.

De plaats Oban ligt aan de Oban Bay en vanaf Oban vertrekken vele pontjes naar de 

eilanden die voor de westkust liggen. 

De naam Oban is afkomstig van het omliggende gebied, dat de naam "An Ob" droeg. 

Dit betekent "Little Bay" (kleine baai van grotten).

 Deze grotten waren prima schuilplaatsen voor de illegale stokers. 

Het is overigens dankzij de distilleerderij dat de stad ontstaan is. 

Ze is letterlijk gebouwd rond de distilleerderij. Daarvoor was het slechts een klein 

vissersdorp.

De Oban is de meest westelijk gelegen distilleerderij van het vasteland in Schotland. 

 Amber.

 aangenaam, licht en vleugje turf. 

 droog, rokerig met mout- en fruit tonen;

Na vele sluitingen en verbouwingen werd de produktie in 1997 na een grote renovatie hervat. 

In het stillhouse staat nu 1 kleine wash en 1 spirit still, beiden verhit met stoom. 

Oban in de top 20 van ’s werelds best verkochte single malts, die uitermate populair zijn in de Verenigde Staten. 

Het feit dat Diageo, de drankengigant die Oban in portefeuille heeft, deze dram opgenomen heeft in haar populaire 

reeks ‘Classic Malts’ is hier niet vreemd aan.

Het water voor de bereiding van de malt is afkomstig van Loch Gleann a' Bhearraid en komt via een pijpleiding naar de 

distilleerderij. Dit meer wordt door regenwater van de hoger gelegen bergen gevoed. De malt wordt hoofdzakelijk 

gebruikt voor blends.

Een heleboel distilleerderijen kregen het in de 19e eeuw bijzonder moeilijk, maar dankzij de aanleg van het Crinan-

kanaal en de spoorwegverbinding kon Oban de kop boven water houden. Maar in de de 20e eeuw (van 1931 tot 1937 

vanwege de Drooglegging en tussen 1968 en 1972 omwille van verbouwingen) ging Oban even dicht.

Oban is een van Schotland’s oudste distilleerderijen, geopend in 1794 door John & 

Hugh Stevenson, maar tevens één van de kleinste met een productie van ‘slechts’ 

650.000 liter per jaar.


