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 Speyside 8 yrs.

55,10%

(dist. 03/04/2009 bott. 31/01/2018 ; refill sherry hogshead) € 57,70

Kleur

Neus

Smaak

Finish  De afdronk is rijk, lang en fruitig met op een eind een prettig drogende toets van eikenhout.

De naam Inchgower is afkomstig uit de omgeving, waar de distilleerderij zich bevindt. 

"Gower" heeft in het Schots de betekenis van "tuin". 

De distilleerderij (uitgesproken als "inskauwer") werd in het jaar 1871 gebouwd door 

Alexander Wilson, een neef van de oorspronkelijke oprichter. 

De distilleerderij van Inchgower is in het noordoosten van de Speyside gelegen, aan 

de kust, even ten zuiden van de plaats Buckie. 

De stroom fijne bottelingen in deze serie gaat onverminderd door. Ditmaal betreft het een Inchgower. 

Na distillatie op 3 april 2009 kreeg hij zijn rijping op refill sherry hogshead # 803986. Op de leeftijd van 8 jaar 

werd hij gebotteld op 31 januari 2018. De vatsterkte bedraagt 55.1%. Een heerlijk fruitige Inchgower met 

subtiele sherryinvloeden en verfijnde kruidigheid.

 donker goud.

Aroma’s van rijp fruit, gebrand eikenhout, chocolade en hazelnoot. 

Volfruitig en olieachtig, tonen van groene appels, kersen, gekonfijte sinaasappelschilletjes, bittere 

chocolade en walnnoten. 

De vernieuwde distilleerderij werd in 1871 afgebouwd en was destijds een model distilleerderij, met complete 

kuiperij en smederij en ook een timmerbedrijf.

In 1930 werd Inchgower overgenomen door het stadsbestuur van Buckie en in 1936 werd de distilleerderij door 

Arthur Bell overgenomen. De nieuwe eigenaren verbouwden in 1966 de distilleerderij, het aantal stills werd 

verdubbeld en de moutvloeren werden niet meer gebruikt, men ging deze als warehouses gebruiken. Er staan nu 

in het stillhouse 2 wash stills en 2 spirit stills, die met stoom verhit worden. 

Het koelwater haalt men nog steeds uit de langs de distilleerderij stromende Burn of Buckie. 

Van de totale productie wordt slechts 1 tot 2 procent als single malt gebotteld. 

Hij verplaatste de oorspronkelijke distilleerderij van zijn oom, die gelegen was in de 

plaats Lintmill (ten zuiden van Cullen) naar de huidige plaats. 

Inchgower is traditioneel een distilleerderij die vooral levert aan de blend-industrie. 

Slechts 1 tot 2 procent van de totale productie wordt als single malt gebotteld. 

De distilleerderij kreeg wat bekendheid sinds de "Flora & Fauna" reeks. 

Daardoor kwam er ook interesse vanuit de independent bottlers voor deze whisky.

De nieuwe plek van de distilleerderij was goed uitgezocht, er was een goede 

waterbron voor het brouwen en een beek voor het koelwater in de directe 

omgeving, die nu nog steeds gebruikt worden. 

Men gebruikt bij Inchgower voor de vergisting zes washbacks, gemaakt van Oregon pine. Voor de rijping worden 

zowel bourbon- als refill sherryvaten gebruikt. Het water voor het brouwen komt van een bron die in de Hill of 

Menduff ligt. 

Inchgower 2009
Gordon & MacPhail

Cask Strenght

Deze verhuizing kwam tot stand, daar de landeigenaars de huur van het land waar de 

oorspronkelijke distilleerderij op stond wilden verdubbelen. 


