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 Japan, Yamanashi Prefecture 12 yrs.

43,50%

€ 69,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

De distilleerderij van Haushu licht op 700 meter boven zeeniveau d.i. tweemaal hoger dan de hoogstgelegen 

distilleerderij in Schotland. De lucht is zodoende zeer schoon en koud. In de zomer stijgt de temperatuur tot 

maximaal 28° C. Dit gebied is daarom een zeer geliefd oord voor de mensen uit de steden die verkoeling zoeken. 

De afdronk is rond aangenaam zoetig en levendig met tonen van het fruit en de bloemen, lichte turf en 

peper tonen zonder medicinale aroma’s.

Hakushu Distillery (Japanese: 白州蒸溜所 Hepburn: Hakushū jōryūsho?)      

 In 1920 werd er bij Osaka een stuk grond gekocht en bouwde men de eerste 

whiskydistilleerderij van Japan. 

In 1929 werd door Torii’s Koptobukiya distilleerderij de eerste echte Japanse whisky met 

de naam Shirofada gelanceerd. Keizo Saji veranderde na zijn aantrede direct de naam 

van de Koptobukiya distilleerderij in Suntory. 

Nergens is de wort zo helder als in Japan. Het aantal giststammen is groot, soms zijn er 

per distilleerderij unieke stammen, wat tot de specifieke smaken leidt. 

Suntory limited werd in 1963 opgericht door Keizo Saji, zoon van Shinjiro Torii, wiens 

familie sinds 1899 slijterijen en importzaken bezat.

 goud.

prettig puur en helder iets grassig met aroma’s van fruit (appels, perzik) karamel en lichte bloemige 

tonen.

 iets zoetige aroma’s van gedroogd fruit (abrikozen), noten en aangename rokerige tonen met iets turf en 

licht aroma van pepermunt.

Deze variatie is voor Hakushu zeer belangrijk daar Suntory een grote variëteit nodig heeft voor haar uitgebreide 

serie blends. Er worden twee soorten gerst ingevoerd, ongeturfd en zwaar geturfd. Het schroeien van de 

eikenvaten wordt op de distilleerderij ook uitgevoerd. 

De opbouw van complexe en aromatische tonen komt door de lange gistingstijd, die er ook voor zorgd dat de 

graantonen verwijdert worden.

De ligging van Hakushu in de “Japanse Alpen” is geweldig. Slechts op drie uur met de sneltrein vanuit Tokio. Achter 

de distilleerderijen zie je de granieten hellingen van Mount Kai-Komagatake liggen en aan de overkant sluimert de 

actieve vulkaan Mount Yatsugatake.

In het ketelhuis van de distilleerderij staan zes wash stills en vijf spirit stills die op één na direct verhit worden. Ze 

zijn ook allemaal verschillend van vorm, type en omvang. Men produceert een indrukwekkend aantal verschillende 

spirits, wat precies de bedoeling is. 

In 1988 stookte men de eerste pure Hakushu malt whisky. Deze 12 jaar oude malt whisky is de ideale introductie 

tot de Hakushu stijl. Helder en clean met lichte tonen van bloemen, iets zoetig en iets olieachtig. Licht maar 

evenwichtig. 

Hakushu 12 yo

In 1973 kocht hij nog twee distilleerderijen Gotemba en Hakushu. Hakusha is een der 

grootste malt distilleerderijen ter wereld. Japanse whisky’s zijn beslist geen lichte 

whisky’s. 

De Japanse single malts zijn ook niet moutig, er zitten geen graantonen in. 


