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Maltmøde 4, 2008 – 07. november

Glen Elgin, 1991 – 16 y.o. – Cask no. 2595 - 46%
En helt unik Single Cask aftapning fra Speyside-destilleriet Glen Elgin. Whiskyen
har tilbragt 16 år på førstekvalitets Sherryfade.

En flot Speyside whisky fra det lille smukke destilleri Glen Elgin, der blev etableret i
1898 af den tidligere manager hos Glenfarclas William Simpson. Destilleriet ejes i
dag af Diageo og det meste af den whisky, der produceres her, indgår i den kendte
"White Horse" blend. 

Denne aftapning fra 1991 er en single cask i Duncan Taylor´s NC2-serie, aftappet
direkte fra fadet efter 16 års lagring - uden kuldebehandling, filtrering eller
tilsætning af farve. Det er de reneste dråber lige fra fadet, blot nedjusteret til 46%
alkohol.
Maltklubben havde Glen Elgin’s egen 13 års aftapning på programmet i 2004, og her
blev allround-karakteren på 5,24. Det rakte til en placering som nr. 6 det år.

Blair Athol – Duncan Taylor Rare Auld - 29 y.o. 54,4%
Destilleriet Blair Athol ligger ikke i byen Blair Atholl, som man skulle tro. Det ligger
derimod i Pitlochry.
Den første dokumentation for at der fandtes et destilleri her er fra 1798. Et destilleri
ved navn ”Aldour” blev etableret her af John Stewart og Robert Robertson. Stedet
blev dog ikke en succes p.g.a. den høje afgift der skulle betales på malt dengang. Så
destilleriet lukkede igen. I 1826/7 blev Blair Athol ”genoplivet” og drevet af
Alexander Connacher. Omkring midten af 1800-tallet blev destilleriet overtaget af
Peter Mackenzie & co. og samtidigt udvidet. Kapaciteten var i 1886 nået op på knap
7.000 liter om ugen. Dette er nu oppe på ca. 40.000 liter. 
Blair Athol blev lukket i 1932, og forblev lukket indtil det i 1949 blev kraftigt
ombygget og har været i produktion siden.
Destilleriet besøges af ca. 30.000 gæster om året.
Blair Athol’s standard malt indgår som en stor del af Bell’s blend.


