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Craigellachie 11 y.o. 1999 - 55,7% abv.
Craigellachie blev etableret i 1891. En af de oprindelige ejere var Sir Peter Mackie,
som grundlagde ”White Horse”. Destilleriet ligger i byen af samme navn lige midt i
Speyside området,  med udsigt  ud over floden Spey og Thomas Telford's elegante
enkeltfags jernbro fra 1815.
Størsteparten af den malt  som fremstilles  her  bruges  i  blends.  Først  og fremmest
Dewar’s.  Det  er en meget,  meget lille  del  af produktionen der  bruges som single
malt, og stort set kun af uafhængige aftappere.
Denne aftapning fra Craigellachie på Octave Cask nr. 750.202 er i en klasse helt for
sig selv. På en og samme tid en klassisk Speyside, men med en helt ekstraordinær
koncentration og intensitet af den kraftige påvirkning fra lagringen på Octave fadet.
Whiskyen  har  tilbragt  over  ti  år  på  et  amerikansk  bourbonfad,  og  de  sidste  tre
måneder  af  lagringstiden  på  et  lille  Octave  cask.  der  er  fremstillet  af  tidligere
sherryfade. Whiskyen er ikke koldfiltreret og ikke tilsat farve af nogen art.
 

Balvenie DoubleWood 12 y.o. – 43% abv.
Balvenie blev etableret i 1892, ligger ved siden af Glenfiddich, og begyndte sit ”liv”
med brugte kedler fra Lagavulin og Glen Albyn. To kedler blev tilføjet i 1965 og
yderligere en i 1971 bragte totalen op på otte kedler.
Som et eksempel på hvor forskellig malt kan være må det nævnes at Glenfiddich og
Balvenie benytter vand fra den samme kilde og malt fra samme leverandør. Alligevel
er der himmelvid forskel på deres produkter.
Denne malt er, som navnet antyder, lagret på to forskellige fade. Første fad er et alm.
bourbon fad som malten ligge længst tid i. Andet fad er et sherry fad som malten
ligger nogle måneder i, inden den flaskes. 
DuobleWood var på vores program ved møde 1 i 2004. Her opnåede den en allround
karakter på 7,43, hvilket var nok til en andenplads det år.


