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 Speyside 15 yrs.

43,00%

                           de korhoen € 65,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Benrinnes 15 yo
"Flora & Fauna"

 is lekker kruidig, met wat tonen van gerstemout en licht drogend eikenhout.

In het jaar 1826 werd de distilleerderij gebouwd in de directe omgeving van de White 

House farm. Deze boerderij bleef in 1829 gespaard tijdens een vloedgolf van water, 

afkomstig van de berg Ben Rinnes, terwijl de distilleerderij volledig wegspoelde. 

De distilleerderij werd weer herbouwd op een andere, veiliger plaats, nu bij een 

boerderij Lyne - of Ruthrie geheten. Dit was ook de eerste naam van de distilleerderij. 

Peter MCKenzie was de eerste legale stoker op de Lyne - of Luthrie distilleerderij. 

De distilleerderij Benrinnes ligt ten zuiden van Aberlour aan de voet van de hoogste 

berg in de Speyside (840 mtr.), nl. de Ben Rinnes. 

Het eerste wat opvalt bij de distilleerderij is de enorme rode schoorsteen. 

 helder mahonie/kastanjebruin.

rijke sherryaroma’s, krentjes en rozijnen, gedroogd fruit, cacao, vers gebrande koffiebonen, toffee, zoete 

kruiden en cakebeslag. 

prettig zoet en verleidelijk, dezelfde rijke sherrytonen als in de neus met een prima balans tussen de 

fruitigheid en de tonen van chocolade en koffie.

In het jaar 1966 werd het aantal stills verdubbeld, er staan nu in de Benrinnes distilleerderij 2 wash stills en 4 spirit 

stills. De stills zijn na de verbouwing in twee groepen opgesteld en worden met stoom verhit. 

In 1978 werd het productieproces veranderd in een voor Schotland zeer bijzondere distillatietechniek voor het 

verkrijgen van een zeer zuiver distillaat. De gisting vindt plaats in 8 washbacks, gemaakt van Oregon pine. Voor de 

rijping gebruikt refill- en bourbonvaten en ook wat nieuwe sherryvaten. 

Het water wat over dit graniet stroomt is zeer zuiver en prima geschikt voor de bereiding van malt whisky. In dit 

gebied zijn er dan ook zo'n 11 distilleerderijen die van dit water gebruik maken. 

De malt van Benrinnes wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de blended whisky's.

Dit is een zeer aangename Benrinnes, verfijnd zoet en met prachtig evenwichtige sherryinvloeden. 

Hij is als vijftienjarige gebotteld in Diageo's Flora & Fauna serie, ogenschijnlijk gediscontinueerd, maar nog 

steeds leverbaar. Naast de Special Releases van hogere leeftijd is dit de enige officiële botteling van Benrinnes 

die nog algemeen verkrijgbaar is.

In 1842 kocht John Innes de distilleerderij en veranderde de naam in Benrinnes. Na 

vele overnames en sluitingen tijdens de oorlogen werd de distilleerderij in 1951 op 

het electriciteitsnet aangesloten en in 1955 werd er voor een hogere productie een 

nieuwe distilleerderij gebouwd. 

Het koelwater voor de condensors en ook het brouwwater stroomt via de Scurran en de Rowantree Burns van de 

berg Ben Rinnes langs de distilleerderij. 

Deze berg is zo'n 480 miljoen jaar geleden ontstaan en bestaat voor het grootste deel uit graniet. 


