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Maltmøde 3, 2006 – 1. september

Pittyvaich – 26 y.o. , 45,9% fra Duncan Taylor
Pittyvaich er, grundlagt i 1975, et af de nye destillerier. Det blev til gengæld ikke så
gammelt. Produktionen ophørte nemlig igen allerede i 1983. Det blev grundlagt af
Bells som et søster-destilleri til naboen Dufftown. Man har benyttet den samme kilde
til vand, og i det hele taget produceret en malt der lignede den fra Dufftown.
I slutningen af firserne begyndte malt-entusiaster at spekulere på om der nogensinde
ville blive flasket og udsendt noget malt herfra overhovedet.  Omkring det tidspunkt
solgte man fra James MacArthur en 12 års udgave, og senere en 14 års. Scotch Malt
Whisky Society sendte også en udgave på markedet. Først i 1991 kom der en officiel
udgave.
I november 1994 blev destilleriet brugt til at producere gin, som en prøve på om man
kunne have dette sted som disaster back-up for gin fabrikken i Laindon.
Produktet blev aldrig flasket og man har ingen planer om at gøre dette igen.
I 1997 blev destilleriet brugt til forsøg med nye byg-typer.
Dagens dram er destilleret i april 1979 og hældt på flaske i juni 2005. Den er fra
tønde nr. 5632.

Laphroaig – 12 y.o. , 58,1% fra Signatory
Laphroaig blev etableret i 1815, men optegnelser viser at destillation foregik på
stedet allerede fra 1812. Den samme familie, Johnston, ejede stedet indtil 1954. Den
daværende ejer overdrog det til Bessie Williamson, som på det tidspunkt var
sekretær for firmaet. Hun havde arbejdet der i mange år. Hun blev senere en af de
vigtigste og mest respekterede personer i den skotske whisky industri, inden hun trak
sig tilbage som administrerende direktør i 1972. 
Destilleriet blev udvidet fra to til fire kedler i 1923. Fra fire til seks kedler i 1968-9,
og til syv 1974.
Laphroaig anses for at være det destilleri der har den mest individuelle smag af alle
malts. Den tørv der anvendes af Laphroaig har et specielt stort indhold af mos. Dette
menes at være årsagen til maltens specielle smag.
En del af det nuværende destilleri omfatter desuden det gamle destilleri Ardenistle
som fandtes 1837 til ca. 1848.


