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 Speyside 18 yrs

46,00%

€ 129,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

 Macallan Ruby

Het water voor het brouwen komt uit vier geboorde gaten in de grond. 

Dit is water afkomstig uit de rivier de Spey en door verschillende grondlagen gezakt en zodoende gefilterd. 

Het water is van constante temperatuur en bevat geen bacteriën. 

 een lange en krachtige afdronk, met veel complexiteit.  

De Macallan distilleerderij staat vrij hoog boven de noordelijke oever van de 

rivier de Spey ten noorden van Aberlour onder het toeziend oog van Eastern 

Elchies House. 

Dit 18e eeuwse landhuis stamt uit de tijd van Koning Jacobus II. 

In 1966 werd er een compleet nieuwe distilleerderij naast de oude gebouwd 

en in 1990 werd het grootste warehouse van Schotland geopend.

The Macallan distilleerderij was één van de eerste whiskystokerijen in 

Schotland, ze werd opgericht in 1824 bij een doorwaadbare plaats in de Spey 

rivier bij de boerderij met de naam Easter Elchies. 

 robijnrood.

eerst prikkelende tonen van Spaans eiken, gevolgd door zoete tonen van gedroogd fruit en stroop. Het hout 

blijft de zoetheid domineren. 

nadrukkelijke kruidigheid van gember, nootmuskaat en hars, gevolgd door intense zoetheid van 

sinaasappels en rozijnen. Later nog een hint van kruidnagel, maar bij dit alles blijven de krachtige houttonen 

nadrukkelijk aanwezig.

Voor de rijping gebruikt men hoofdzakelijk olorosovaten en daarnaast nog wat fino en amontillado sherryvaten. 

Macallan koopt in Spanje zelf sherryvaten en verhuurt die voor 4 jaar aan de bodega's van Pedro Domecq en Gonzales 

Byass, waarna de vaten naar Schotland komen voor de rijping van Macallan malt. 

Het sluitstuk in de nieuwe “1824 Collection” wordt op dit moment gevormd door de Ruby. 

De whisky heeft zijn volledige rijping gehad op first fill Sherryvaten van Spaans eikenhout. 

Volgens whiskymaker Bob Dalgarno is bij gebruik van louter Sherryvaten de kleur bepalend voor het karakter. Dat 

betekent door de donkere robijnkleur van de Ruby dat het de meest complexe in de serie is. 

De complexe tonen van gedroogd fruit, kruiden en eikenhout zijn prachtig in balans.

In de nu nog producerende distilleerderij staan 5 wash en 10 spirit stills 

verhit met gasvlammen. Deze stills zijn opvallend klein en hebben een korte 

hals. Het zijn dan ook de kleinste gasgestookte stills van Schotland. 


