
22/11/2014

 Speyside 33 yrs.

52,60%

€ 165,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Men gebruikt bij Inchgower voor de vergisting zes washbacks, gemaakt van Oregon pine. Voor de rijping worden 

zowel bourbon- als refill sherryvaten gebruikt. Het water voor het brouwen komt van een bron die in de Hill of 

Menduff ligt. 

Inchgower 33 yo
1980

Malts of Schotland

Deze verhuizing kwam tot stand, daar de landeigenaars de huur van het land waar de 

oorspronkelijke distilleerderij op stond wilden verdubbelen. 

de afdronk is lang en subtiel.

De naam Inchgower is afkomstig uit de omgeving, waar de distilleerderij zich bevindt. 

"Gower" heeft in het Schots de betekenis van "tuin". 

De distilleerderij (uitgesproken als "inskauwer") werd in het jaar 1871 gebouwd door 

Alexander Wilson, een neef van de oorspronkelijke oprichter. 

De distilleerderij van Inchgower is in het noordoosten van de Speyside gelegen, aan 

de kust, even ten zuiden van de plaats Buckie. 

In samenspraak met eigenaar Thomas Ewers en met kritische feed back van Serge Valentin en een drietal 

andere erkend goede proevers ( allen lid van het zeer actieve Franstalige forum van de site ) kwam deze 33 jaar 

oude Inchgower als winnaar uit de bus. De whisky werd gedistilleerd op 10 december 1980 en rijpte op een 

Sherry hogshead ( nr. MoS 13069 ). Botteling vond plaats in december 2013 nadat de whisky zijn 33 verjaardag 

had gevierd. Het vat gaf nog 189 flessen prijs met een vatsterkte van 52.6%.

 donker goud.

noten ,biscuit, rijp fruit en droog fruit,tonen van bloemen geven de whisky een mooie complexiteit en 

balans.

 ietwat bitter, droog fruit , complex en mooi uitgebalanceerd.

De vernieuwde distilleerderij werd in 1871 afgebouwd en was destijds een model distilleerderij, met complete 

kuiperij en smederij en ook een timmerbedrijf.

In 1930 werd Inchgower overgenomen door het stadsbestuur van Buckie en in 1936 werd de distilleerderij door 

Arthur Bell overgenomen. De nieuwe eigenaren verbouwden in 1966 de distilleerderij, het aantal stills werd 

verdubbeld en de moutvloeren werden niet meer gebruikt, men ging deze als warehouses gebruiken. Er staan nu 

in het stillhouse 2 wash stills en 2 spirit stills, die met stoom verhit worden. 

Het koelwater haalt men nog steeds uit de langs de distilleerderij stromende Burn of Buckie. 

Van de totale productie wordt slechts 1 tot 2 procent als single malt gebotteld. 

Hij verplaatste de oorspronkelijke distilleerderij van zijn oom, die gelegen was in de 

plaats Lintmill (ten zuiden van Cullen) naar de huidige plaats. 

Een unieke botteling! Ter ere van het tienjarig bestaan van zijn fantastische en zeer informatieve website 

www.whisky-distilleries.info besloot webmaster Jean Marie Putz tot een eigen botteling om dit jubileum te 

vieren. Gekozen werd voor selectie van één van de vele geweldige vaten die in het warehouse van Malts Of 

Scotland liggen te rijpen. 

De nieuwe plek van de distilleerderij was goed uitgezocht, er was een goede 

waterbron voor het brouwen en een beek voor het koelwater in de directe 

omgeving, die nu nog steeds gebruikt worden. 


