
Italië 4 yrs

"Puni Distillery" 46,00%

€ 62,99

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Puni  - Sole -
"The Italian Malt Whisky"

 Middelmatig kort en rijk, met kruidige invloeden en eik.

In 2010, na jaren van onderzoek en planning legde Albrecht Ebensperger, een 

bouwontwikkelaar, de eerste steen voor 

de eerste whiskystokerij in Italië . De distilleerderij dankt zijn naam aan de 

nabijgelegen rivier de Puni.

Na voltooiing van de distillatie-installatie en na meer dan 2 jaar bouwen 

begon in het voorjaar van 2012 de productie van de eerste Italiaanse whisky. 

Op vrijdag 24 feb. 2012 werd de wash-still voor het eerst opgewarmd en een 

nieuwe toekomst werd geboren: 

Italiaanse Malt Whisky.

Midden in de Alpen, vlakbij het Ortler-gebergte ligt de Puni distilleerderij, net 

buiten het kleine stadje Glorenza in de Venosta-vallei. Met puur Alpenwater 

en een wisselend klimaat is de vallei een ideale plek om een buitengewone 

whisky te maken.

https://www.puni.com/en/shop/puni-sole/

 Goudgeel.

 Karakteristieke elegante aroma's van honing, getoast eiken, vanille, sinaasappel en caramel.

De smaak is opvallend zoet dankzij de oude sherry-vaten waarin de gedroogde PX druiven hebben gerijpt. 

Aangevuld met sterke tonen van honing en bloedsinaasappel, in balans door de romige smaken van 

walnoot en kruidig eikenhout.

Puni Sole is een goudkleurige Italiaanse whisky die voor 2 jaar heeft mogen rijpen op Amerikaanse first fill 

bourbon vaten en voor zijn verrijking nog 2 jaar op Pedro Ximenez vaten uit Spanje. 

Het geestrijke vocht rijpt in ondergrondse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. 

Er is sprake van drie verschillende varianten, in evenzovele vaten: bourbon-vaten uit Amerika, Marsala-vaten uit 

Sicilië en wijnvaten uit Zuid-Tirol. En vanaf 2015 kunnen whiskyliefhebbers uit de hele wereld zich verheugen op de 

edele single malts van PUNI. Hierbij is het niet de bedoeling om het Schotse origineel te kopiëren, maar om een 

geheel eigen Zuid-Tiroler variant te creëren.

 'Sole' betekent namelijk 'zon' in het Italiaans en heeft alles te maken met deze speciale sherry-vaten. Hierin zijn 

namelijk de zogenaamde PX-wijnen gerijpt, dat zijn zoete wijnen van de "pedro ximénez"-druif. Die druiven worden 

na de oogst in de zon gedroogd, wat zorgt voor een maximale concentratie van suikers en smaken. 

https://www.puni.com/en/shop/puni-sole/

