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  Speyside 27 yrs

53,80%

( Keuze van Dominique Santy ) € 199,99

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Het water dat bij Cragganmore gebruikt wordt komt uit de bron Altnacriche die zich op de Craggan More Hill 

bevindt. Het koelwater wordt via een pijpleiding uit de rivier de Spey gehaald.

 Middellange, mooie zoete finish.

Dit is een bekende wandelroute waar vroeger de Strathspey Railway liep. De 

trein die hierover liep bevoorraadde de distilleerderijen en vervoerde de 

whisky naar de steden voor de verkoop aldaar. 

De naam Cragganmore komt van Craggan More Hill, wat "de grote ruige rots" 

betekent en die ten zuiden van de distilleerderij ligt.

Bij Cragganmore worden voor de distillatie 2 wash stills en 2 spirit stills 

gebruikt. De 6 washbacks die voor de gisting gebruikt worden zijn van Oregon 

pine. 

De Cragganmore distilleerderij ligt vlakbij de plaats Aberlour in zuidwestelijke 

richting. Langs de distilleerderij loopt de Speyside Way.

Onze Cragganmore werd gedistilleerd op 24/01/1985, er werden 219 flessen gebotteld en dit op 53,8° .

De spirit rijpte op een ex bourbon hogshead , het casknummer is 37.53.

 goud.

Perzik , ingeblikte peren , groene banaan en kruisbes , honing , bijenwas, chocolade , geparfumeerd hout.

 Zoet , fruitig , tutti-frutti ijs , fruitcake , donkere chocolade, sinaasappel.

De spirit stills in het stillhouse vallen door de ongewone vorm bijzonder op. Deze hebben nl. geen traditionele 

zwanenhals maar hier zijn ze van boven afgetopt en dichtgemaakt, waarna aan de zijkant net onder de platte top 

een gat is gemaakt, daar is een buis in bevestigd die naar de condensors leidt. De top van de stills loopt zodoende 

niet via een geleidelijke bocht maar via een verloop stuk.

John Smith heeft deze zelf ontworpen om zo een lichter eindproduct te verkrijgen. De zwaardere alcoholen zouden 

in de "hoed" al condenseren en als reflux terug in de stills vallen en zodoende niet in het eindproduct 

terechtkomen. Dit verklaart de enorme complexiteit van de Cragganmore malt.

Cragganmore 1985
MSC 37.53

John Smith, de in die tijd de meest ervaren distillateur van Schotland, bouwde 

in 1869 de Cragganmore distilleerderij. 


