
Blair Athol 12 y 
Fauna & Flora 

 

Midlands 

24/11/2017 

12 y 

43,0 % Vol. 

€ 54,95 

De distilleerderij Blair Athol is gelegen aan de rand van het centrum 

van de plaats Pitlochry. De naam Blair Athol komt uit het Gaelic.  

Blair betekent, "het vlakke land in de vallei" en Athol is "de naam 

van de omgeving".  

Even verderop ten noordwesten van de distilleerderij ligt de plaats 

met dezelfde naam Blair Atholl, met dubbel L.  

Hier staat het kasteel Blair Castle.  

 

De plaats en het kasteel zullen zonder twijfel met de naam van de 

distilleerderij te maken hebben.  

Het juiste tijdstip van oprichting is niet bekend maar in de 18e eeuw 

werd er door de plaatselijke boeren reeds gedistilleerd.  

Vlakbij de plek waar de huidige distilleerderij staat, werd er volgens 

een oud teruggevonden document een distilleerderij gebouwd in 

het jaar 1798 op  turfhoudende heidegrond van de uitlopers van de 

Grampian Mountains.  

 

Er staan nu in het stillhouse van Blair Athol vier stills. Twee wash stills en twee spirit stills.  

Deze worden met stoom verwarmd. Voor de vergisting gebruikt men acht washbacks, die van roestvrij 

staal gemaakt zijn. Voor het rijpen van de spirit worden bourbon-, sherry en ook refill vaten gebruikt.  

De turf die men voor het eesten van de mout gebruikt komt van de Orkney eilanden.  

 

Het water komt uit de Aldour Burn, deze naam is een verbastering van Allt Dour Burn, en betekent 

"stroom van de otter". De otter is dan ook het beeldmerk op het etiket, dat U.D.V. gebruikt voor de malt 

die men op de markt brengt.  

 

Deze 12 jaar oude Blair Athol Single Distillery highland maltwhisky is een zeldzaam wordende botteling 

van de Flora & Fauna serie. 

Kleur : 

Geur : 

 

Smaak : 

 

Afdronk : 

 

 oker 

zoetig, rond, mooi sherry aroma, fruit, tonen van gedroogd gras en honing, 

vanille, sherry, licht bloemig en fruit, honing, iets moutig. 

  lekkere licht zoetige afdronk met tonen van vanille en sherry. 


