
19/02/2016

 Speyside 10 yrs.

43,00%

                de gierzwaluw € 54,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Het karakter van de Auchroisk Whisky is ook volledig gewijzigde in 2011-2012 : het vroeger notige karakter werd 

vervangen door groene en grassige aroma's. Ook het distilleerproces onderging grondige wijzigingen : 75 uur 

fermentatie ipv. 48 uur voorheen.

Auchroisk 10 yo
"Flora & Fauna"

 een lange wat rokerige afdronk.

Belangrijk voor de vestiging van de distilleerderij op deze plek is ook de aanwezigheid 

van de waterbron Dories Well, een rijke bron van zacht en puur 

bronwater.

De distilleerderij Auchroisk werd gebouwd in 1973 de gebouwen zijn modern. 

Er staan in het stillhouse 4 wash stills en 4 spirit stills die verhit worden met stoom. 

Auchroisk is een Speyside whisky gelegen even voorbij het plaatsje Rothes.

De naam Auchroisk komt uit het Gaelic en betekent "Ondiepe oversteek over de rode 

stroom", dit is de naam van het beekje wat achter de distilleerderij stroomt nl. de 

Burn of Mulben, en waar men het koelwater uit betrekt. 

 licht amber. 

 rijk, verwarmend, iets ziltig, fruit, noten. 

 volle smaak met aroma's van mandarijn en honing en zoetheid van noten.

Auchroisk is uitgerust met een 12 ton wegende, gietijzeren 'mash tun' (grote tank), 8 gietijzeren wash backs 

(gistkuipen) en 4 spirit stills (koperen ketels).

De 'bounded warehouse' kan 250.000 vaten stockeren, afkomstig van verschillende distilleerderijen van de Diageo 

Company.

Deze malt rijpt negen jaar op refill vaten en daarna een jaar op nieuwe sherry vaten. 

De naam Auchroisk wordt wel door de Independent Bottlers gebruikt. 

De naam Auchroisk was zo moeilijk uit te spreken, dat men de whisky onder een 

andere naam uitbrengt nl. The Singleton. 

Deze speciale 10 jaar oude botteling van de Flora and Fauna serie heeft een fraaie balans tussen de aroma's 

van het iets ziltige water en het fruit.

De serie werd in 1992 door het toenmalige UDV, inmiddels Diageo, ontwikkeld om de distilleerderijen die niet 

tot de Classic Malts serie werden geroepen als single malt onder de aandacht te brengen. 


