Ledaig 2001

27/09/2019

Blackadder Raw Cask

Mull

Gordon Mc Phail
(Tobermory Distillery)

16 yrs.
57,30%

( keuze van Nick Vanwalleghem )

€ 126,50

Blackadder is een zogenaamde independent, een zelfstandige bottelaar, die opgestart
is in 1995 en zich noemde naar de historische Scotse prediker John Blackadder. Als vrij
Presbyteriaan werd hij verplicht een hierarchie te aanvaarden waarbij rekenschap
diende te worden gegeven aan de Kroon.
Hij weigerde en mocht daarop niet langer prediken. Toen hij dit toch bleef doen in de
velden, werd hij opgepakt in 1681 om in 1685 te sterven in de gevangenis Bass Rock.

Blackadder specialiseert zich in single cask en/of cask strength bottelingen. Sinds 2000
wordt de "Raw Cask" reeks uitgebracht, die bestaat uit whisky's die rechtstreeks van
het vat worden gebotteld, zonder enige mechanische filtrage.

Het gebrek aan filteren laat wat restmateriaal achter in de fles waaronder fragmentjes van het hout van het vat.
Blackadder zelf zegt hiervan: "whiskies from the old school, as they would have been drawn from a cask behind a
bar in Scotland back in the 1800s. It's the King of the Single Casks!"
Ledaig is de naam van de eigenlijke whisky waar het hier over gaat. Die wordt gedistilleerd door de distilleerderij
Tobermory op het eiland Mull. Deze distilleerderij beschikt over 4 wash stills en 4 spirit stills. Ze produceren 2
merken: het ongeturfde Tovermory en de geturfde Ledaig.
De Ledaig malt wordt gemaakt van een meer turfhoudende mout.
De naam Ledaig wordt uitgesproken als "led-chig" of "led-chick" en is Gaelic voor "veilige haven".
Deze expressie is 16 yo, gedistilleerd in 2001 en gebotteld in 2018. Deze Ledaig is gedistilleerd op 17 oktober
2001 en heeft gerijpt in bourbon hogshead 800133. Hij is gebotteld in juli 2018 op cask strength van 57,3%, non
chill filtered en zonder toevoeging van kleurstoffen.
Dit is een gelimiteerde single cask release van 299 flessen.Onze fles heeft het nr. 136.

Kleur

Donker goud.

Neus

Brandende BBQ met gerookte worst en rood vlees. Limoensap met zilte tonen.

Smaak

Wit en geel fruit, zilte tonen en vette rook.

Finish

Ziltig en fruitig.

