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Littlemill 1991

Lowlands

Old Malt Cask
Hunter Laing & Co

21 yrs
50,00%
€ 115,35

De Littlemill distilleerderij is gelegen ten noordwesten van Glasgow, tussen
de rivier de Clyde en de spoorlijn, in de buurt van het station van het plaatsje
Bowling. Hoewel al enige jaren uit productie was er nog altijd de hoop dat
Littlemill ooit weer zou worden heropend.
In september 2004 is de distilleerderij helaas zo goed als geheel afgebrand.
Van de monumentale panden resteren alleen nog wat ruines.

Er bestaan plannen om de distilleerderij weer te herbouwen en er een
museum in te stichten. Als je de restanten bekijkt, die na de brand zijn
overgebleven slaan echter de twijfels toe of dat ooit zal lukken.

Littlemill was waarschijnlijk de oudste nog bestaande distilleerderij.
De productie is begonnen in 1772.
Tot aan de dertiger jaren, werd er nog de methode van drievoudige distillatie gehanteerd, wat toentertijd algemeen
gebruik was in de Lowlands. De distilleerderij werd in de mottenballen gedaan in het jaar 1984 en in 1989 weer
heropend.
In 1994 was de definitieve sluiting van de Littlemill distilleerderij en in 1997 werd de distilleerderij grotendeels
gesloopt en ontmanteld. Ooit stonden de meeste Schotse distilleerderijen in de Lowlands, daar de twee grootste
steden van Schotland in de Lowlands liggen.
Op dit moment zijn alleen Glenkinchie, Auchentoshan en (mondjesmaat) Bladnoch nog in productie in de Lowlands. In
de distilleerderij van Littlemill stond 1 wash still en 1 spirit still.
Het water voor de maltproductie haalde men uit de noordelijk gelegen Kilpatrick Hills.
Eigenaar Loch Lomond Distillers heeft nog voldoende rijpende voorraad Littlemill voor de komende jaren, door de
brand is wel een groot deel van de voorraden vernietigd. Jammer dat deze whisky praktisch op is.
Deze fles is een Hunter Laing botteling van Olt Malt Cask. Gerijpt op een Refill Hogshead, caskn° HL 9822.
Dist. 11/1991 , bottled 05/2013. Er zijn slechts 315 flessen gebotteld.

Kleur

donker goud.

Neus

moutig, bruine suiker, vanille.

Smaak

zacht, toffee, vanille en ahorn siroop.

Finish

lang , donkere chocolade en tonen van koffie.

