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Maltmøde 3, 2009 – 18. september

Highland Park – Duncan Taylor 40 y.o. 41,5%
I forbindelse med smagning af Brodgar på møde 3. 2000, blev Highland Park
beskrevet :
http://www.dendanskemaltklub.dk/pdf/malts_2000_3.pdf
De flasker vi har på programmet i dag er ekstraordinært specielle.
Malten er destilleret i dec. 1966, lagt på fad nr. 11008 og flasket (flaskerne har nr.
125 og 130 af  i alt 139 flasker fra dette fad) i dec. 2006. Altså intet mindre end en
40 år gammel malt !!
Normal prisen for disse var 3800,- pr. stk., men vi fik dem til 2500,-.
På Royal Mile Whiskies’ hjemmeside vises denne besked hvis man kigger på denne
malt :  ”NO LONGER AVAILABLE. This 'Dearly Departed' whisky is a rare,
discontinued bottling shown for information only.”
Flere andre hjemmesider melder samme status for denne malt.
Det kan desuden nævnes at fad nr. 11009 også er udsolgt. Dette fad er i øvrigt flasket
på samme tid som 11008, men er kun på 40,7 % alkohol.

The Ileach  – 58 %
Det er ikke nemt at lave en beskrivelse af det destilleri som står bag denne single
malt. Det er nemlig en hemmelighed.
Den kommer i hvert fald fra Islay, så antallet af mulige destillerier er begrænset.
Den er flasket hos ” Highlands & Islands Whisky Co”. Den holder 58 % a.b.v. og er
ikke koldfiltreret.
I Jim Murray’s 2008 ”Whisky Bible” fik den en fantastisk høj score.
Jim Murray tildeler op til 25 point i fire kategorier for hver malt; duft, smag,
afslutning og helhed. Han har aldrig givet højere end 97 point !!
Her er hvad han skriver om denne malt ;
” 97: The Ileach Cask Strength (Lagavulin) 58% “A wondrous, take-it-with-you-
when-you-die malt” 2008 World Whisky of the Year runner-up”
Om han har mere info end de fleste andre på nettet ved jeg ikke, men han påstår I
hvert fald tydeligvis at dette er en Lagavulin !
Han mener jo åbenbart også et denne malt skal tages med når man dør!!


