
Highlands (Western) 3 yrs.

46,00%

€ 58,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Nc'Nean
Organic Single Malt

Batch 9 (Bio)

De distilleerderij is uitgerust met een semi lauter mash tun met een capaciteit 

van een ton. Er zijn 4 rvs washbacks en de fermentatietijd bedraagt tussen de 

65 en 115 uur. 

Niet te lang, nog steeds zoet, zeer moutig en fruitig.

De Nc’Nean distilleerderij (spreek uit:”nook-knee-anne”) werd in 2017 

opgericht. Hij ligt in de westelijke Hooglanden in het plaatsje Drimmin en 

kijkt uit naar het eiland Mull.

 Roodbruin

Speels, licht, zoet en fruitig. Meestal nectarines en perziken, met toegevoegde tonen van gele appel Een 

gekonfijte noot (misschien marshmallow) en sinaasappelschil. 

Ook zachte geurige aroma’s, zoals honing en licht floraal eiken.

Weer zoet (perzik, vanille vla), met duidelijke jonge tonen, korrelige accenten en een grote citroenachtige 

kant met munt. Een helder lentekarakter, soepel en eenvoudig. Dan krijg je de gebruikelijke verkoolde 

eikenhouten noot van een STR-vat, met anijs, zoethout en piment.

Gisten: Anchor, Fermentis & Mauri

Dist. datums:  juli, september, oktober 2017 en februari, maart, april 2018         

Bott. datums: 26 juli 2021 - 24 augustus 2021                             Age: 3 yrs old

Casktype: 65% STR Rode wijn, 35% Ex-Bourbon

5040 flessen

Er wordt alleen gecertificeerd biologische Schotse gerst gebruikt en de 

restwarmte uit het distillatieproces wordt gebruikt in het warehouse. De 

eerste spirit vloeide in maart 2017 uit de ketel.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/193525

Er wordt gebruik gemaakt van diverse gistsoorten. Er is een paar stills, een 

wash still van 5.000 liter en een spirit still van 3.500 liter. Beide hebben een 

licht dalende lyne arm .

Er worden twee stijlen whisky geproduceerd. Alhoewel beide fruitig is de “new style” bedoeld om jong te bottelen 

en de “old style” (met een kleinere middle cut) die langer moet rijpen.

Het is ontworpen als de eerste volledig biologische distilleerderij in 

Schotland, aangedreven door 100% hernieuwbare energie. 

Nc’Nean streeft ernaar de whisky te zijn met de kleinste ecologische 

voetafdruk op de markt.

Een van de belangrijkste uitgangspunten is duurzaamheid. Zo wordt de boiler 

verhit met vuur van houtsnippers. De as hiervan wordt gebruikt voor de 

bemesting van de tuin.

STR staat voor Shaved, Toasted en Re-charred. De vaten waarop STR is toegepast waren voorheen rode wijnvaten. 

Door middel van het STR proces worden achterblijvende tannines en overige chemische bindingen verschroeid tot 

suikers en kruidige hinten.

https://scotchwhisky.com/whiskypedia/14931/ncn-ean/

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/193525
https://scotchwhisky.com/whiskypedia/14931/ncn-ean/

