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Maltmøde 3, 2011 – 9. september

Tobermory 10 y.o.
Tobermory på øen Mull (øens eneste destilleri) siges at være etableret så langt
tilbage som 1798. Det blev etableret af en lokal handelsmand, John Sinclair. Af den
senere historie kan det nævnes at destilleriet lå stille fra 1930 til 1972, indtil det
genopstod som The Ledaig Distillery (Tobermory).  Det gik i betalingsstandsning
allerede i 1975, og blev herefter overtaget af et nyt selskab; Kirkleavington Property
Co. i 1978. Herefter produceredes der whisky fra 1979 til 1981. Hereftervar det
lukket igen indtil 1989. Det blev købt af Burn Stewart Distillers i 1993 for £600.000
plus £200.000 for lageret.  I senere tid er der stort set kun produceret whisky i
perioderne 1971 til 1975 samt fra 1979 til 1981. 
Ledaig 10 års har i netop vundet en guldmedalje ved ”The Scotch Whisky Masters
Competition 2011”
 

Macallan 18 y.o. – Fine Oak triple Matured
Macallan behøver næppe nærmere præsentation. ”The Rolls Royce of malt whisky”
er den blevet kaldt i mange år. Det var dog dengang Macallan altid var lagret på
O’loroso sherry-fade som var importeret hele fra Spanien. Nu er Macallan begyndt at
gå de øvrige destillerier i bedene, og følge med udviklingen. Man har således, ud
over den traditionelle ”Sherry Oak”, lavet ”Fine Oak” serien. Men man har nu også
en 1824 serie, en ”Destillery exclusives”, en ”Masters of photography” samt en ”Fine
and Rare” serie. Der laves desuden en ”Lalique” udgave som forhandles i yderst
eksklusive karafler i tre udgaver; en 50 års, en 55 års samt en 57 år gammel sag. 
Det er meget dyre sager. The Macallan Lalique Cire Perdue blev bortauktioneret på
Sotheby’s New York til en rekordsum på 460.000$, altså mere end 2,5 mio. kr. 
The Macallan Lalique Cire Perdue er resultatet af et unikt samarbejde mellem The
Macallan og Lalique og er nu officielt verdens dyreste whisky.


