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Glen Elgin 1995

Speyside

12 yrs.

Connoisseurs Choise

46,00%

Gordon Mc Phail

€ 45,00
In de streek waar de rivier de "Lossie" het maltwhisky stadje Elgin binnenstroomt,
bevinden zich binnen een straal van enkele kilometers niet minder dan 8
distilleerderijen.
De Glen Elgin distilleerderij lag vroeger aan de spoorlijn die tussen de plaatsen
Rothes en Elgin liep.
De naam Glen komt uit het Gaelic en betekent "vallei" en Elgin is de naam van het
stadje. De naam Glen Elgin is dus vertaald de "vallei van Elgin".
De Glen Elgin distilleerderij werd gebouwd in 1898, maar na het instorten van de
whisky handel ging de distilleerderij pas in 1901 in productie.
Na vele sluitingen door crises en oorlogen, werd de distilleerderij in 1964 geheel
verbouwd.
Er staan nu in het stillhouse 3 wash stills en 3 spirit stills, die op stoom worden
verhit. Voor de vergisting staan er 6 washbacks. Er worden bijna uitsluitend refill
vaten voor de rijping van de new spirit gebruikt.

Het water voor de bereiding van de malt haalt men via een pijpleiding uit de nabij gelegen bronnen van de
"Millbuies Loch". Het water voor de condensors komt uit een kunstmatig aangelegd meer.
De malt van de Glen Elgin distilleerderij is een klassieke Speyside malt, en een prima voorbeeld van ongebruikelijke
malt, die op deze leeftijd zelden aangetroffen wordt en als single malt gebotteld wordt.
Net als de whisky's van Craigellachie en Lagavullin wordt Glen Elgin voor de blends van White Horse gebruikt.
De lange fermentatie van 56 tot 120 uur is een knelpunt, maar bepaalt tegelijk het karakter, samen met een
langzame distillatie creëert ze intense fruitige smaken, maar absoluut geen lichte whisky.

Kleur

licht goud.

Neus

licht rokerig, geroosterd hout, sappige zoete gerst en honing.

Smaak

heide, vleugje rook, caramel, gerstsuiker, kruidig .

Finish

lange mooie afdronk.

