
Speyside 8 yrs

61,30%

€ 67,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish In de lange, bijna zoete afdronk krijg ik wat meringue en vanille.

De distilleerderij van Craigellachie is midden in het gelijknamige plaatsje 

gelegen. Deze plaats ligt precies bij de plek waar de bekendste rivieren van de 

Speyside samenstromen. De rivier de Fidddich mondt hier uit in de rivier de 

Spey.

 Bleekgeel

Popcorn, butterscotch en shortbread (je weet wel, die typische koekjes die je in Schotland vaak bij de 

thee krijgt). Nog wat vanillevla, citroenschillen gedrenkt in acaciahoning en een brok witte chocolade met 

gepofte rijst.

Lekker romig en vol van smaak, zonder te verbranden. Echt, dit heeft geen water nodig. De alcohol is 

perfect geïntegreerd. Sinaasappelschillen, citroensap, rozijnen, vanillevla en wat karwijzaadjes die zorgen 

voor een scherpe kruidigheid.

Dist.: 2013             Bott.: 2021             Age: 8 yrs old                ( Single Cask / Cask Strenght )

Casktype: Refill Sherry Cask         Casknumber: AM 067

Bottle n° 249 of 706 bottles

De vaten voor de rijping zijn refill vaten. Het brouwwater haalt men uit een bron die ligt op de Little Conval Hill. Het 

koelwater voor de condensors komt uit de langstromende beek de Burn of Allachoy. Slechts 2 % van de 

geproduceerde maltwhisky van de Craigellachie distilleerderij wordt als single malt whisky gebotteld. Het 

overige deel wordt voor de Dewar's White Label blended whisky gebruikt.

De naam Craigellachie komt uit het Gaelic en betekent "grote rots" of 

"rotsachtige heuvel". 

De Craigellachie distilleerderij werd in 1888 gebouwd door P.J. Mackie en zijn 

zakenpartner. Mackie was destijds ook de eigenaar van Lagavulin op het 

eiland Islay.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/203936/craigellachie-2013-am

In 1998 werd de distilleerderij gekocht door John Dewar's Sons Ltd 

(Bacardi/Martini).

https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1833/craigellachie/

Craigellachie 2013
Asta Morris

2013/2021       AM067

 In de distilleerderij staan nu 2 wash stills en 2 spirit stills die op stoom 

werken. De washbacks (8 stuks) zijn van Oregon Pine gemaakt. Vanaf 1975 

wordt de new spirit per tankauto afgevoerd om op een andere plek te rijpen.

De keuze van de bouwplaats van de Craigellachie distilleerderij was niet alleen 

het goede water uit de nabijgelegen Convalheuvels maar vooral de ligging 

vlakbij het treinstation van de "Strathspey Railway" . Dit was toen belangrijk 

voor de aanvoer van gerst en turf en de afvoer van de whisky.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/203936/craigellachie-2013-am
https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1833/craigellachie/

