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Maltmøde 4, 2006 – 3. november

Aultmore – 16 y.o., 46% fra Whisky Galore
Aultmore er etableret i 1895 af Alexander Edward of Sanquhar, som også byggede
Craigellachie. Han købte også senere Oban og dannede "Oban and Aultmore-
Glenlivet Distilleries Ltd". Den første whisky blev produceret herfra tidligt i 1897,
og mindre end et år senere var produktionen oppe på over 450.000 liter om året.
Aultmore var lukket i en kort periode omkring 1900 p.g.a. den generelle krise i
branchen, og igen under både 1. og 2. verdenskrig. Destilleriet blev udvidet fra to til
fire kedler i 1970/71. En stor del af produktionen bruges i VAT69, Dewar’s White
Label, og Johnnie Walker Black Label. Som en kuriositet kan nævnes at den strøm
destilleriet har brugt fra 1898 til 1969 er kommet fra en dampmaskine som har kørt
stort set nonstop hele perioden. Når den har været stoppet for reparationer og
vedligehold, har en vandmølle leveret den nødvendige strøm.

Talisker 45,8% - Distiller’s Edition
En beskrivelse af Talisker kan findes i beskrivelsen for møde 4 år 2002.
Talisker har nogle ret specielle kedler som dirigerer en del af de destillerede dampe
tilbage i kedlen inden de kommer til ”ormen” hvor de ellers skal fortættes. Altså, en
slags ”dobbelt destillation” i én arbejdsgang.
Den malt vi skal smage i dag er speciel derved, at den er fremstillet som en alm. 10
års Talisker, og derefter lagret yderligere en periode (typisk et par år) på Amoroso
sherry fade.
United distillers har i øvrigt fremstillet hele deres ”Classic range” i en ”Distiller’s
Edition”
Foruden Talisker er det :
Oban som er lagret på Montilla Fino sherry fade
Glenkinchie som er lagret på Amontillado sherry fade
Cragganmore som er lagret på Ruby portvinsfade
Dalwhinnie som er lagret på Oloroso Sherry fade
Lagavulin som er lagret på Pedro-Ximenez Sherry fade.


