
Glenmorangie 10 y Original  

Highlands 

24/11/2017 

10 y 

40,0 % Vol. 

€ 42,95 (1 liter) 

 

De distilleerderij van Glenmorangie ligt aan de kust van de Dornoch Firth, ten noor-

den van de plaats Tain, direct aan de spoorlijn die van Inverness naar de plaatsen 

Thurso en Wick loopt. De naam Glenmorangie wordt als "glen moorendzjie" uitge-

sproken en komt uit het Gealic, wat "vallei van rust" betekent.  

 

De naam Glenmorangie komt van de Morangie boerderij/bierbrouwerij (1738)  

waar de distilleerderij begonnen is en ook het nabij gelegen bos heeft dezelfde 

naam. Het water betrekt men nu nog steeds uit dezelfde waterbron als toen voor 

het brouwen van het bier.  

 

In het stillhouse staan nu 4 wash stills en 4 spirit stills.  

De stills zijn vrij klein maar hebben een opvallend lange nek, waarmee ze nog steeds de hoogste van 

Schotland zijn. Ze worden gestookt op stoom.  

 

Het water voor de bereiding van de malt komt al eeuwen uit de "Tarlogie Spring" bron.  

Dit water is hard en bevat zeer veel mineralen.  

De meeste waterbronnen in Schotland bevatten geen of weinig mineralen en geven zacht water.  

 

Voor de rijping van de new spirit worden ex bourbon vaten gebruikt.  

Het bijzondere van deze vaten is, dat ze in de Verenigde Staten door Glenmorangie geselecteerd zijn en 

men laat daar ook nieuwe vaten maken. Deze vaten worden voor vier jaar uitgeleend aan de bourbon 

distilleerderijen Heaven Hill en Maker's Mark in Kentucky.  

 

Nadat deze vaten voor 4 jaar gebruikt zijn voor de rijping van bourbonwhisky worden ze naar Schotland 

verscheept en daar worden ze bij Glenmorangie nog zo'n 30 jaar gebruikt voor de rijping van de malts. 

Men gebruikt ook sherry, port en madeira vaten voor de "wood finish range".  

Voor zeldzame bottelingen gebruikt Glenmorangie soms ook wijnvaten. 

Kleur : 

Geur : 

 

Smaak : 

 

Afdronk : 

 

Oud koper 

zachte aroma’s van mandarijnen, citrus en rijpe perziken,  mint en chocolade.  

lekkere aroma’s van noten, chocolade, honing en aroma’s van de wijn met lichte citroen  

tonen. 

 is tamelijk lang, aangenaam met terugkerende aroma’s van chocolade, fruit en vanille. 


