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Glentauchers - 1996
Glentauchers destilleri blev grundlagt i 1897 af WP Lowrie, en Glasgow-baseret 
whisky forhandler, og James Buchanan, en berømt blender. Fem år senere fik Lowrie 
økonomiske problemer og Buchanan købte ham ud. Destilleriet blev bygget på 
Tauchers Farm, fire miles vest for byen Keith. Placeringen blev valgt for dets nærhed 
til en jernbanelinje og hovedvejen. Faktisk har Glentauchers sit eget jernbane 
sidespor.

Destilleriet blev designet af en Keith-baseret arkitekt, John Alcock, og opførelsen 
blev foretaget af den berømte Charles Doig, en Elgin-baseret arkitekt, der var 
medvirkende til udformningen af mange Skotske destillerier. James Buchanan 
fusionerede med Dewars i 1915 og i løbet af 1920'erne gennemgik destilleriet 
betydelige renoveringer. Dette omfattede genopbygning af mash-huset og såkaldte 
malting-floors. Man fusionerede med Distillers Company Limited i 1925 og fem år 
senere blev destilleriet overført til Scottish Malt Distillers. I løbet af 1960'erne blev 
yderligere stills installeret, hvilket bringer den samlede kapacitet til 3,4 millioner liter 
om året.

I 1985 blev destilleriet lukket ned. Det var fire år senere, at Caledonian Malt Whisky 
Distillers, et datterselskab af Allied, overtog destilleriet og i august 1992 flød spritten 
igen fra kedlerne. Glentauchers er for tiden under administration af Chivas Brothers, 
efter opkøbet af Allied. For nylig har der været betydelige investeringer for at 
renovere bygninger og udstyr. Malten bliver fyldt på bourbon fade on-site, og 
destilleriet kan endda prale af sine egne lagerfaciliteter med plads til 6.000 tønder. 
Den resterende del transporteres til Chivas centrallager for modning. Glentauchers er 
længe blevet forbundet med blends, det er en stor del af Ballantines, Teacher’s og 
Chivas Regal.

Arran – Orkney Bere – 8 y.o. - 46% abv.
Dette er I sandhed en speciel sag.
Man ser her et samarbejde mellem Isle of Arran Distillers og Landbrugsinstituttet ved 
Orkney afdelingen af University of Highlands and Islands.
her benyttes den ældste fremdyrkede byg man kender i Skotland. Den er dyrket på 
Orkney, maltet i Inverness og destilleret og lagret på Arran. Den er ikke chill-filtreret 
eller tilsat farve..
Den er lagret i 8 år på bourbon fade fra USA.
Der er i øvrigt en glimrende lille folder man kan læse her :
http://www.lfw.co.uk/whiskyblog/wp-content/uploads/2012/11/The-Arran-Malt-
Orkney-Bere.pdf
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