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  Highlands (Midlands) 12 yrs.

46,00%

€ 56,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Edradour Caledonia 12 Years is een speciale editie whisky gedistilleerd door Edradour in Schotland. Wat hem 

nou zo speciaal maakt is dat hij gemaakt is in samenwerking met de songwriter Dougie MacLean. 

Voor de rijping van de malt worden alleen sherryvaten gebruikt. De mannen die er werken produceren per jaar het 

aantal liters dat een andere distilleerderij in een week maakt. De whisky wordt dan ook "The hand made malt" 

genoemd. 

Voor de bereiding van de malt gebruikt men het water uit een ondergrondse bron, die de naam Moulin draagt. Uit 

de Edradour burn, die voor het stillhouse langs stroomt, pompt men het koelwater. 

In 2002 is de distilleerderij door de Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd. overgenomen.

Edradour 12 yrs
Caledonia Selection

Zijn afdronk is lang en geeft het geheel een lekker pittig einde, droog met een laagje cacao poeder en 

tonen van mout en turf.

Edradour zou "tussen 2 wateren liggend" betekenen. De distilleerderij is in 

1825 door de lokale boeren opgericht. 

Ze mouten zelf hun eigen gerst, en distilleerden hun eigen whisky. Edradour 

werd door de jaren heen diverse keren verkocht, maar er is nauwelijks iets 

veranderd. 

The Edradour wordt beschouwd als de parel onder de distilleerderijen. De 

meeste instrumenten die in de distilleerderij van Edradour staan, dateren nog 

van de oprichting. 

De Edradour distilleerderij ligt vlakbij het plaatsje Pitlochry, vanaf de A9 nog 

een klein weggetje af en dan zie je de kleinste distilleerderij van Schotland in de 

Glen van de Edradour Burn liggen. 

Er staat 1 wash still en 1 spirit still en een kleine open mash tun en 2 kleine 

washbacks.

 Donker amber. 

Het is een whisky met een zeer zoet aroma, romig met aanwezigheid van honing. 

Verschillende hints van vijgen en dadels omringen deze zoete kern met een vleugje van eik. 

Is vol en rijk met tonen van bessen en een terugkerende noot van honing, ook sherry, karamel.

De naam Caledonia is één van zijn bekendere nummers! 

De whisky zelf heeft 12 jaar mogen rijpen en heeft een mooie finish gekregen op oloroso vaten.


