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Maltmøde 2, 2011 – 27. juni

Dalmore – 17 y.o. - ??
Jeg har desværre ikke flere detaljer om den malt vi skal drikke i dag så her er lidt
info om destilleriet.
Alexander Matheson var partner i Hong Kong firmaet Jardine Matheson & Co. som
handlede med alt fra the til opium, og naturligvis; Whisky. I 1839, året for den første
opiums-krig mellem Kina og Storbritannien, købte Matheson Ardross Farm og
åbnede her et destilleri. Destilleriet blev senere overtaget af Mackenzie familien. En
meget stor del af produktionen blev aftaget af de mangeårige kunder og venner
James Whyte og Charles Mackay som ejede den populære blend Whyte & Mackay.
De to firmaer fusionerede i 1960 under navnet Whyte & Mackay, og blev senere
overtaget af American Brands som også ejer Jim Beam (bourbon).
Under første verdenskrig brugte U.S. Navy bygningerne til fremstilling af
dybdebomber. Destilleriet brændte ned under krigen, blev genopbygget og
genåbnede i 1922 og blev udvidet fra fire til otte kedler i 1966. To af de kedler som
bruges i dag blev taget i brug i 1874!

Stronachie – 12 y.o. 43% a.b.v. 
Stronachie var navnet på et nu lukket højlandsdestillieri der lå mellem Perth og
Kinross. Da krisen var størst i første halvdel af 1900-tallet måtte mange destillerier
lukke og således også Stronachie i 1928.
Dewar Rattray er et af de nyere stjerneskud på de uafhængige aftapperes himmel,
men er et gammelt firma indenfor vin- og spiritusbranchen. Firmaet fandt en flaske
Stronachie fra 1923 og sikrede sig denne på auktion -- dette var specielt interessant
idet Dewar Rattray faktisk tidligere ejede Stronachie destilleriet.
De syntes det var en god og spændende whisky og derfra kom ideen om at genskabe
smagen af højlandswhisky fra begyndelsen af 1900-tallet. De smagte og fik
analyseret flaskens indhold og gik derefter på jagt efter et nutidigt destilleri med en
tilsvarende smagsprofil. Efter megen søgning fandt de et fungerende destilleri
(Benrinnes) som havde den samme stil og smag og herefter er Stronachie blevet
aftappet som en 12-årig højlandswhisky. Flaskens etiket skulle vise destilleriet som
det oprindeligt så ud.


