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Bladnoch 1993

Lowlands

Connoisseurs Choice
Gordon & Macphail

23 yrs
46,00%
€ 132,90

De Bladnoch distilleerderij is gelegen in het plaatsje Bladnoch, aan de oevers van
de rivier met dezelfde naam, net ten zuidenwesten van de plaats Wigtown, ook
wel bekend als de boekenstad van Schotland.
De betekenis van naam Bladnoch is onbekend. De naam zal afkomstig zijn van
zowel de naam van het stadje als die van de gelijknamige rivier.
De boerenfamilie McClelland heeft de Bladnoch distilleerderij zo tussen de jaren
1814 en 1817 opgericht. In 1871 werd Bladnoch overgenomen door de firma
T.& A. McClelland & Co Ltd. En er vond in 1878 een verbouwing plaats.

Een watermolen aan de rivier de Bladnoch werd gebruikt om de distilleerderij
aan te drijven. In 1886 zouden er in het stillhouse volgens overlevering een
buitengewoon grote wash still en 2 kleinere spirit stills hebben gestaan.

Vanaf 1938 werd de distilleerderij door crises gesloten en na de sluitingen door de wereldoorlogen werd de
distilleerderij in 1956 verkocht aan A.B. Grant, die de distilleerderij weer opende onder de naam Bladloch Distillery
Ltd.
Na diverse overname's door verschillende blenders was Inver House Distillers Ltd. tussen 1973 en 1983 eigenaar
van Bladnoch, waarna de distilleerderij na 2 jaar daarna gesloten te zijn geweest gekocht werd door Arthur Bell &
Sons. Bell moderniseerde De Bladnoch distilleerderij en werd toen in 1985 overgenomen door de bierbrouwer
Guinness, die later als de distilleertak United Distillers genoemd zou worden. U.D. sloot in juni 1993 de Bladnoch
distilleerderij, maar het bezoekerscentrum mocht open blijven.
Ook besloot U.D. in 1993 de Balmenach, Rosebank en de Pittyvaich distilleerderijen te sluiten.
Raymond Armstrong, een aannemer uit Ierland kocht in 1994, puur als hobby, de Bladnoch distilleerderij en het
daarbij behorende bezoekerscentrum. Hij wilde het liefst de productie weer opstarten.
U.D. waren het met deze plannen niet eens, daar zij alleen het bezoekerscentrum hadden verkocht en nog eigenaar
van de distilleerderij waren. Na onderhandelingen en processen mag Raymond Armstrong nu 2 mashes per week
produceren en van de distilleerderij een levend museum maken.
Deze productie startte in 1998 en hiermee heeft ze de laagste productie van alle Schotse distilleerderijen.
Bottler : Gordon & Macphail
Bottling Serie : Connoisseurs Choise
Distilled: 1993
Bottled: 2016
Casks: Refill Sherry Hogsheads & Refill American Hogsheads

Kleur

bleek goud.

Neus

Verse munt- en tropische vruchtenaroma's met een subtiele moutgeur.
Een bloemenrand ontwikkelt met tonen van walnoten.

Smaak

Aanvankelijk zwarte peper met hints van perzik en kiwi.

Finish

medium tot lang. ( A classically light and fruity Lowland whisky. )

