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Balblair – 10 y.o. 43%
Man mener at Balblair’s rødder løber helt tilbage til 1749, men man er enige om at
det er etableret i 1790. Det påstås at være Skotland’s næstældste destilleri. Det blev
grundlagt af John Ross. Det destilleri der står i dag er bygget i 1872, og ombygget
nogle gange siden. Destilleriet producerede ikke malt fra 1915 til 1947, men er
blevet brugt til andre ting. Bl.a. benyttede den britiske hær en af lagerkældrene som
køkken og kantine under 2. verdenskrig. 
Efter krigen blev stedet købt af en sagfører fra Banff, Robert Cummings. Han
virkede også som en smart forretningsmand, som godt kunne lide en lille en. Det
siges at han en gang i mellem godt kunne lide en stor en. Således fortælles det at han
engang i en brandert købte den pub han sad og drak i, glemte det til næste morgen,
men alligevel var pubejer i mange år derefter.
Destilleriet blev i 1970 solgt til Hiram Walker, hvis selskab blev opslugt af Allied
distillers . I 1996 blev Balblair købt af Inver House Distillers. Hovedparten af
produktionen går til blends som Hankey Bannister, MacArthur’s og andre.
Her får vi dog lov at smage en malt som er udvalg af manager John Macdonald.

Bunnahabhain – Signatory Vintage 1997, 59,2%
Bunnahabhain har vi smagt før så der er allerede en beskrivelse af destilleriet.
http://www.dendanskemaltklub.dk/pdf/malts_2008_3.pdf 
Den amlt vi skal smage i dag er meget anderledes end Bunnahabhain plejer at være.
Den smager nemlig ifølge beskrivelsen kraftigt af tørv. I en beskrivelse står der :
”Første gang man snuser til den, (og intet ændrer sig de næste gange man snuser til
den), opfatter man tørv, tørv, tørv og tørv. Ikke ubehageligt, men meget
dominerende. Bortset fra en meget lille anelse røg i duften er der ikke meget andet
end tørv at opfatte. 
For tørve fans må denne malt være meget interessant, men kun for tørve fans!”
Det lyder godt nok meget specielt, men man har dog, på hjemmesiden hvor
ovenstående er fundet, givet denne malt 17 ud af 20 point.


