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 Speyside 44 yrs

51,30%

€ 189,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

 Tomintoul 1967
   Malts of Scotland

    Rum Barrel

Uit de waterbron Ballantruan genaamd, haalt men het water om te brouwen, het koelwater komt uit de twee 

meertjes, die in de Hills of Cromdale gelegen zijn.

De wildernis om de distilleerderij heen contrasteert met de delicate malts 

uit dit district. 

is zeer lang, aangenaam en warm.

Vlakbij het dorp liggen de uitlopers van de Cairgorm mountains, de 

Cromdale en de Ladder Hills. 

De distillleerderij Tomintoul ligt een paar kilometer van het dorp vandaan 

aan de rand van het bos, vlakbij Avon in de gemeente Glenlivet. 

De naam komt uit het Gaelic en betekent "heuvel in de vallei". 

In 1965 werd de bouw van de distilleerderij opgeleverd en startte de 

productie. Tomintoul was de derde nieuw gebouwde distilleerderij van de 

20e eeuw in Schotland. 

Tomintoul, uitgesproken als Tom-in-'t-Owl, is het hoogstgelegen dorp ten 

opzichte van de zeespiegel in Schotland, dat als basiskamp dient voor 

bergbeklimmers en wandelaars in het gebied van de rivier de Avon en de 

Livet. 

 goud.

De neus biedt een interessant profiel, maar het is enigszins ongrijpbaar. Complexe tonen van mout 

en bloemen (heather?) dan tonen van stro en lichte aroma’s van fruit.

verrassend met een explosie van smaken tussen pruimen en mokka, warme tonen van cacao en een 

bepaalde frisheid die de iets zurige tonen meegeven.

Van de totale productie van Tomintoul wordt slechts twee procent als malt gebotteld. De rest wordt gebruikt 

voor de blended whisky's. Traditioneel gezien is Tomintoul de lichtste malt uit het gebied en noemt zichzelf 

daarom "The Gentle Dram".

In het stillhouse van Tomintoul staan 2 wash stills en 2 spirit stills, die met stoom verhit worden. 

Voor de vergisting staan er 4 kleine en 4 grote washbacks, die van roestvrij staal gemaakt zijn. 

Voor de rijping van de new spirit worden er bijna uitsluitend refill vaten gebruikt en maar een beperkt aantal 

bourbon vaten. 

Deze unieke Tomintoul botteling. Gestookt in 1967, gebotteld in maart 2012. 

Gerijpt in een rum barrel, cask nr. 12020, cask strength 51.3%. Er zijn slechts 139 flessen gebotteld.

Onze fles is het nr. 103.

Ondanks de ruigheid van de omgeving, zijn de Livet malts elegant van karakter en Tomintoul is er een klassiek 

voorbeeld van. Wat smaak betreft is hij de lichtste uit de streek. 


