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Glen Garioch 1995

Highlands (Eastern)

- Batch 10 -

17 yrs.
55,30%
€ 69,95

De Glen Garioch distilleerderij is gelegen in Aberdeenshire aan de rand van de plaats
Old Meldrum, ten noordwesten van Aberdeen.
Glen Garioch komt uit het oudschots en Glen betekent "dal" en Garioch is de naam
van de omgeving. Vertaald is dit dus "Dal van Garioch".
De distilleerderij is opgericht in 1798 door een zekere Thomas Simpson.
Zo'n 30 jaar later werd de distilleerderij verkocht aan Ingram, Lamb & Co. die tussen
1827 en 1834 de distilleerderij bezat.
Na diverse overnames werd Glen Garioch in 1970 gekocht door Stanley P. Morrison
Ltd. die in elke whiskyregio in Schotland een representatieve distilleerderij wilde
hebben.
Drie jaar na de overname werd de distilleerderij grondig verbouwd, waarbij o.a. een
still werd bijgeplaatst.
In 1982 werden de stills werden omgebouwd en met gas gestookt, dit gas kwam uit
de Noordzee.
In 1987 werd de naam Stanley P. Morrison Ltd veranderd in Morrison Bowmore Distillers Ltd. en in 1994 werd het
bedrijf voor 100% onderdeel van de Japanse distillateur Suntory Ltd.
Men besloot in 1996 om Glen Garioch te sluiten en te verkopen. Deze verkoop mislukte maar de vraag naar malt
nam weer toe, zodat de productie in juni 1977 werd hervat.
De distilleerderij werd weer in 1997 heropend en de Glen Garioch malt is internationaal weer leverbaar.
Als men op de Distillery Road rijdt, zijn de wash still en de 2 spirit stills door de vier boogramen goed te zien. Ze
worden alle met stoom verhit.
De 8 washbacks zijn van roestvrij staal. Voor de rijping van de malt gebruikt men zowel bourbon als sherry vaten
en refill vaten. Tot aan de sluiting in 1996 produceerde men zelf mout op eigen moutvloeren.
De groenmout werd vier uur gedroogd met turf, dat werd gestoken in de buurt op het Pitligo Moss, daarna werd
de mout nagedroogd met gras. Het brouwwater en ook het koelwater voor de condensors komt van de bronnen
en stroompjes van de nabijgelegen Percock Hill.
Dit is de laatste vintage Glen Garioch van voor de tijdelijke sluiting. En daarmee ook de laatste die gestookt
werd uit geturfde mout. Na een rijping van zeventien jaar op first-fill bourbon barrels werd de whisky in 2012
gebotteld. In totaal werden er 6000 flessen op een vatsterkte van 55.3% afgevuld.

Kleur

bleek goud.

Neus

aroma’s van vanille, sinaasappel, gerstemout, honing en boomgaardfruit met een lichte kruidigheid en
hints van chocolade en noten.

Smaak

heerlijk vol en warm, sinaasappel blijft prominent aanwezig, samen met tonen van vanille, toffee,
fruitigheid van pruimen en gebakken banaan en appel, chocolade, amandelen en kruidigheid van kaneel,
gember, peper en munt.

Finish

Een hint van turfrook leidt naar een lange, kruidige finale.

