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Maltmøde 2, 2006 – 2. juni

Glengoyne 10 y.o. – 62,6%
Glengoyne, eller Glenguin, som det oprindeligt blev stavet fik sin licens i 1833, men
menes at være en del ældre. Destilleriets første navn var Burnfoot. Det ligger lige på
grænsen mellem high- og lowland, men da kilden man tager vandet fra udspringer
nord for linien, klassificeres destilleriet som highland. Det blev ombygget i 1966/67
og udvidet fra to til tre kedler. I Victoriansk tid destillerede man tre gange men nu
destillerer man kun to gange. Glengoyne er den malt i Skotland der har mindst smag
af tørv. 
Ikke langt fra destilleriet står det hule træ som ”Rob Roy MacGregor” menes at have
skjult sig i da han flygtede fra den engelske konges soldater.
Dagens dram er en single cask fra fad nr. 90936, destilleret i 1994 og flasket i 2005.
Lagringen er færdiggjort på fade der har været brugt til rom.

Ballantines Pure Malt 12 y.o.
Historien om Ballantines begynder i 1827, da landmandssønnen George Ballantine
åbnede en lille købmandsforretning i Edinburgh. Herfra begyndte han at levere
udvalgte whiskies til et særligt klientel. I 1865 overlod han driften af butikken i
Edinburgh til sin søn, Archibald, og åbnede selv en større forretning i Glasgow. Her
koncentrerede han sig om vin og spiritus til kræsne kunder, inklusiv den britiske
kongelige familie. Han begyndte også at interessere sig for at fremstille og
perfektionere sin egne blends. Firmaet voksede og i 1919 blev det solgt til Barclay &
McKinlay som lovede at bibeholde familiens navn. De nye ejere begyndte at
markedsføre produkterne under navnet Ballantines. Der var brug for kapital til
markedsføring og produktudvikling, firmaet blev solgt til Hiram Walker, et stort
Canadisk firma, som straks efter overtagelsen købte et destilleri nær Miltonduff, og
udviklede de produkter vi kender i dag.
Firmaet blev i 1988 indlemmet i det globale Allied Domecq Spirits & Wine.


