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Hazelburn – 8 y.o. 46%
Hazelburn bliver, ligesom Longrow, fremstillet på Springbank destilleriet. Man
begyndte produktionen af Hazelburn i 1997.
Det faktum at man ved at benytte det samme udstyr, kan fremstille tre så forskellige
Malts, vidner om stor dygtighed.
Faktisk ligger en stor del af forskellen i tørringen af byggen.
Til Springbank bliver buggen tørret i seks time i tørverøg og i 18 ved olieild. Dette
giver en ppm på 15.
Hazelburn tørres i 24-30 timer udelukkende ved olieild og er derfor helt uden
tørverøg.
Longrow, derimod, tørres udelukkende ved tørverøg, og i 50 timer. Dette giver en
ppm på 50.
Der er desuden forskel på destilleringen samt lagring.
Longrow er destilleret helt traditionelt skotsk. Først i wash still, og derefter i spirit
still. Hazelburn er destilleret tre gange (wash, spirit, spirit).
Springbank derimod er destilleret ”to en halv” gange.
D.v.s. at der først destilleres i wash still. Resultatet heraf deles i to, og den ene
halvdel destilleres i spirit still. Resultatet heraf samt den oprindelige halvdel blandes
nu sammen og destilleres en sidste gang i spirit still.

Bunnahabhain – 18 y.o., 43%
Bunnahabhain er det nordligst beliggende destilleri på Islay. Det er etableret i 1881-
83 af William Robertson, som kom fra Robertson & Baxter i Glasgow, som lavede
blended whisky. Bunnahabhain er gælisk og betyder ”flodens munding”. Destilleriet
ligger da også lige ved floden Margadale’s udløb i bugten.
Destilleriet blev egentligt bygget for at leve op til efterspørgslen på blended whisky i
1880’erne. Det var da også først omkring 1970 at der kom en single malt herfra, da
man sendte den velkendte 12 års udgave på markedet.
Bunnahabhain er ikke en typisk Islay, da den smager meget lidt af tørv og røg. Dette
skyldes først og fremmest at man tager sit vand direkte fra kilden. Det er altså ikke
løbet igennem en tørvemose først. Dernæst bruger man byg som ikke er tørret med
ret meget tørv. En del af malten kommer endda fra Speyside.


