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Maltmøde 1, 2008 – 11. april

Isle of Jura – Superstition 43%
Isle of Jura er en dråbeformet ø på 54x11 km, som ligger med land på begge sider,
meget tæt på Islay mod sydvest og fastlandet kun 6-7 km væk mod nordøst. Øens
navn stammer fra det nordiske navn for hjort og disse er da også overlegen i antal i
forhold til øens kun 225 indbyggere. Blandt de berømteste indbyggere var George
Orwell, som skrev sin roman '1984' på øen. 
 Destilleriet har en noget broget historie, men var i sine unge år anset for at være et
meget effektiv destilleri, som sagtens kunne måle sig med sine naboer på Islay. Det
lovlige destilleri blev grundlagt i ca. 1810, men lukkede under første verdenskrig.
Man genoptog først produktionen igen mere end 50 år senere i 1963. I dag er kun få
af de gamle destilleribygninger tilbage og det nuværende destilleri er hovedsageligt
blevet bygget i de sene 1950'ere og tidlige 1960'ere og senere udvidet i 1970'erne. 
 Destilleriet udvidede fra 2 til 4 kedler i 1978, og whiskyen var i en årrække en vigtig
ingrediens i Mackinlay blends. I dag ejes destilleriet af Invergordon, som blev
overtaget af Whyte & Mackay i 1994. 
 Vandet fås fra kilden 'the Bhaille Mhargaidh', som løber over sten og kun indeholder
lidt tørv. De 2 par kedler er blandt industriens højeste og bidrager til en let og ren
sprit. Karrene er internt opvarmet af dampfyldte spiraler. Mindre end 10% af
whiskyen er lagret i sherry fade, mens resten er lagret i andenfyldnings skotske
whisky tønder.

Bruichladdich – Cooper’s Choice – 14 y.o., 46%
Bruichladdich blev bygget I 1881 af William Harvey og hans brødre. Det ligger på
Islay i bugten overfor bowmore. Destilleriet blev lukket i 1994 som ”overflødigt”.
Den 19. december 2000 blev stedet købt at en gruppe private investorer. Efter en
omfattende renovering påbegyndtes destillering d. 29. maj 2001 kl. 08:23 !
Man fremstiller nu den mest ”skotske” maltwhisky i Skotland. Man benytter
udelukkende skotsk byg. Flaskningen foregår på Islay’s eneste flaskeri.
Man tager inspiration både fra whiskyens og vinens verden, og prøver at fremstille
noget banebrydende whisky.
Alt dette lyder fint, men vi må jo desværre vente til der kommer noget på markedet,
da produktionen jo først er startet i 2001.


