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Diageo’s Cask Strenght Blended Malt Scotch Whisky NAS

57,30%

( keuze van Patrick Roelens ) € 180,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Besluit

Collectivum XXVIII
"Special Release 2017"

"Limited" Blended Malt

Dit is geen middenwegmengeling, met een behoorlijke hoeveelheid scherpte, was en kruiden. We 

kunnen alleen aannemen dat een aantal Highlands-distilleerderijen zoals Clynelish meer te vertellen 

had dan anderen. Leuk concept en een behoorlijk bovengemiddelde dram. Een succes.

Een uitgebalanceerd eerbetoon aan de grootheid van Schotse whiskydistilleerderijen.

  1. Auchroisk                  2. Benrinnes          3. Blair Athol             4. Caol Ila

  5. Cardhu                       6. Clynelish            7. Cragganmore        8. Dailuaine

  9. Dalwhinnie              10. Dufftown         11. Glendullan          12. Glen Elgin

13. Glenkinchie             14. Glenlossie        15. Glen Ord             16. Glen Spey

17. Inchgower               18. Knockando      19. Lagavulin             20. Linkwood

21. Mannochmore       22. Mortlach          23. Oban                    24. Roseisle

25. Royal Lochnagar    26. Strathmill         27. Talisker                28. Teaninich

Vandaar de XXVIII in de naam gezien dit "28" betekent in Romeinse cijfers. Het 

gaat om de eerste blend die Diageo uitbrengt als Special Release.

Collectivum XXVIII is een goud kleurige blended malt whisky uit Schotland 

geproduceerd door Diageo. Samengesteld uit 28 verschillende single malts van 

verschillende distilleerderijen waar Diageo eigenaar van is, waaronder:

 ambergoud.

Verrassend wasachtig. Ook peren en perziken, kaneel en gember. Wat honing en vanille. 

Hints van pas gezaagd eiken en hooi. Iets van een muffe kelder en heel licht veen op de achtergrond. 

Gegrilde ananas. Aangenaam complex en aromatisch

Begint op appels en gouden rozijnen, snel bewegende naar licht bittere kruiden (anijs, kruidnagel), 

pittige citrus en gember. De turfheid is nu sterker, net als de aardachtige houtkruiden, al met al een 

beetje een oud Hooglands-profiel. Walnoten. 

Nog steeds hints van paraffine, een beetje peper.

Gezien het om zo'n complexe blend gaat, is het logisch dat er nogal wat verschillende vaten in te vinden zijn: 

Diageo zelf vermeldt "Refill American Oak Hogsheads, Refill European Oak Butts, Ex-Bodega European Oak & First-

fill Bourbon casks.

Ondanks deze grote hoeveelheid verschillende moutsoorten komt de smaak van Collectivum XXVIII zeer 

gebalanceerd uit de hoek, een mooi, vol evenwicht van kruidig tot zoet. 

Volgens de insiders zit er malt whisky in van 42 jaar, 36 jaar, 34 jaar, 28 jaar, enz...

Collectivum XXVIII werd in  de Whisky-bijbel van Jim Murray van 2019 uitgeroepen tot Scotch Vatted Malt of 

the Year .

94 punten / Jonny McCormick / whiskyadvocate.com

89 punten / Serge Valentin / whiskyfun.com

Halflang, op droge kruiden, citroenschil, zoethout en noten. Pittig met een vleugje rook.


