Hazelburn 13y (2003)

Campbeltown

Oloroso Sherrywood finish

23/11/2018
13 yrs - 70 cl
47,10%
€ 69,50

Mull of Kintyre is een langgerekt uitsteeksel in het zuidwesten van Schotland en lijkt bijna op een eiland. In de
hiel van de Mull of Kintyre ligt Campbeltown, het kleinste whiskygebied van Schotland. Het is de enige stad op Mull
of Kintyre. Vroeger was Kintyre met een overvloed aan
lokale gerst en turf een paradijs voor illegale stokers.
Op zijn hoogtepunt ,in de eerste helft van de 19e eeuw,
had Campbeltown ca. 30 distilleerderijen, nu nog slechts
2. De Springbank distilleerderij is in 1828 opgericht door
Archibald Mitchell en tot op de dag van vandaag is de
familie Mitchell de eigenaar van de distilleerderij.
Springbank produceert 3 verschillende malts, de eerste en
belangrijkste is Springbank,deze wordt 2,5 keer
gedistilleerd,de mout wordt zo'n 6 uur gedroogd boven
een vuur van turf, daarna zo'n 24 uur door warme lucht,
resultaat is een licht turfachtige maltwhisky.
De tweede is de Longrow , de mout van Longrow wordt 100% boven een turfvuur gedroogd
en heeft hierdoor een sterkere turfsmaak.
De distillatie van de derde maltwhisky begon bij Springbank in 1996 onder de naam Hazelburn
genoemd naar een sinds 1925 gesloten distilleerderij, de malt van Hazelburn wordt uit sluitend door warme lucht gedroogd en heeft dus geen echte aroma's van turf, hij wordt wel
driemaal gedistilleerd.
Een bijzondere limited edition van Hazelburn. Na distillatie in oktober 2003 rijpte de whisky
dertien jaar op een combinatie van first-en refil oloroso sherryvaten, hij werd gebotteld in
maart 2017, in totaal 12000 flessen, de sterkte bedraagt 47,1° en hij is gebotteld zonder
koude filtering en met zijn natuurlijke kleur.

Kleur :

oud goud

Neus :

aroma's van krentjes en rozijnen, marsepein , gevolgd
door stroop , toffee en vers gezaagd hout.

Smaak :

romige aardbeienjam , sinaasappelschilletjes , brandy
snaps, witte chocolade en crème brulée.

Afdronk :

een delicate afdronk , tonen van sinaasappelchocolade,
romige koffielikeur , boterige popcorn, cacaobonen ,
mokka en zoete marmelade

