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 Speyside NAS

61,20%

€ 54,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish  De afdronk is lang en verfijnd met tonen van chocolade en cappuccino. 

De naam Aberlour wordt als "Ebber-Louwer" uitgesproken. "Aber" is uit het Engels 

afkomstig en betekent "monding" en "Lour" komt uit het Gaelic en betekent 

"luidruchtig". 

Met deze vertaling "monding van de luidruchtige beek" verwijst men naar de Burn of 

Aberlour, die vlak langs de distilleerderij van Aberlour stroomt. 

De eerste spirit liep na de verplaatsing weer in het jaar 1880 uit de stills. 

De distilleerderij van Aberlour is aan de Burn of Aberlour gelegen ten zuidwesten van 

het regio centrum Charlestown of Aberlour. 

Inmiddels is A’Bunadh aanbeland bij Batch 56 en nog steeds is dit een fantastische whisky. Deze editie lijkt wat 

zachter en zoeter in vergelijking met voorgaande versies. De enorme vatsterkte van 61.2% steekt daar opvallend 

bij af. Zoals gebruikelijk is deze ode aan oprichter James Fleming volledig gerijpt op oloroso sherry butts en is hij 

un-chillfiltered en uncoloured gebotteld

 amber.

aroma’s van gekonfijte sinaasappel, chocolade, hazelnoten, zoete specerijen en hints van leer.

verrassend zacht, aanhoudende tonen van chocolade, samen met gedroogd fruit, zoethout, leer en 

opvallende accenten van rijp citrusfruit (citroen, grapefruit).

In 1898 werd de distilleerderij door een explosie in het stillhouse door een grote brand verwoest. 

In 1945, na sluitingen door schaarste van graan, werd de Aberlour distilleerderij door Campbell Distillers 

aangekocht, die de distilleerderij weer door verbouwingen op liet knappen. 

Het koelwater voor de condensors komt van de Burn of Aberlour, die ontspringt op de berg Ben Rinnes. 

De A’Bunadh malt behoort zeker bij de topwhisky's. Gebotteld op cask strength uit oloroso vaten, per batch 

worden er zo'n 80 tot 100 vaten van gebotteld. 

In het jaar 1973 werd de distilleerderij van Aberlour, de warehouses uitgezonderd, totaal afgebroken en geheel 

opnieuw herbouwd. De totale capaciteit en de stills werden verdubbeld en in 1974 werd Campbell Distillers door 

de Pernod Ricard groep aangekocht. 

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

De lagering van de new spirit voltrekt zich in zowel refill, sherry- en bourbonvaten. 

Het water dat men voor de productie gebruikt komt van de bron van St. Drostan. Deze bron staat afgebeeld op het 

Aberlour etiket. Het zuivere bronwater van Aberlour is erg zacht en de turf draagt bij aan een perfecte ontwikkeling 

van een breed scala aan smaken. 

 Aberlour
A'Bunadh - Batch 56

In 1826 werd de distilleerderij van Aberlour door James Gordon opgericht en deze werd 

in 1879 door de nieuwe eigenaar James Fleming verplaatst naar 

de plek waar de distilleerderij zich nu nog steeds bevind n.l. aan de Burn of Aberlour vlak 

naast de reeds bestaande twee watermolens en een graan- en zaagmolen. 


