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Maltmøde 3, 2003 – 12. september

Tantallan
Dagens ene malt er fra The Vintage Malt Whisky Company, som er kendt for deres
serie af single cask strength malts; ”Cooper’s Choice”, samt for at kunne levere malt
med kundernes egen ”label”.
Hvilket destilleri som står bag denne malt holdes meget hemmeligt.
Firmaet er, udover ”Cooper’s Choice” serien, kendt for netop hemmeligholdelse af
hvor deres malt stammer fra.
Deres ”flagskib” kaldes Finlaggan, og det eneste man får at vide om denne, er at den
er fra et destilleri på Islay.
Foruden Finlaggan og Tantallan, fører de også en malt kaldet Glenalmond. Den må
kaldes en vatted malt, da den er en blanding af, som de selv kalder det, ”highland
malts”. Det er jo ikke meget information at få.
Om Tantallan kan vi kun få at vide at det er en Speyside single malt og at den er ti år
gammel.

Glen Rothes - Drumlanrig
Slottet Drumlanrig bliver brugt som tilnavn på mere end denne ene malt. Bl.a.
Ardbeg har fået sendt en 25 års malt på markedet med denne label.
Jeg har ikke været i stand til at finde nogen specifik information på denne malt.
Om Glen Rothes kan man fortælle at det er et Speyside destilleri, endda i hjertet af
Speyside.
Destilleriet er ganske stort med 10 kobberkedler til destillering. Man har desuden i
alt 18 gæringskar, ti af træ og otte af rustfri stål. De ti kar af træ er af fyrretræ fra
Oregon og bliver holdt sammen af et specielt system af stålwirer, som gør at de kan
justeres når dette måtte være nødvendigt. Disse 18 kar kan rumme 25.500 liter
hver !!
Destilleriet producerer for tiden ca. 1.6 mio. liter ren alkohol om året !
Den 15. maj 1922 gik lagerbygning nr. 1 op i flammer. Med 200.000 gallons
modnende whisky. Hver gang et fad eksploderede løb der whisky i stride  strømme
ud, bla. a. i åen ”Burn of Rothes” som løber gennem landsbyen.
Det siges at indbyggerne, bevæbnet med potter, pander, gryder, ja alle slags
beholdere samlede sammen til senere indtagelse. Nogle indtog endda en del på
stedet.
En gammel fisker fortalte at ørrederne var specielt nemme at hive ind den aften.


