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Maltmøde 2, 2013 – 14. juni

Glen Rothes – 16 y.o. 1991 43% a.b.v.
Glen Rothes blev etableret i 1879 af William Grant & Co., som sammen med  the 
Islay Distillery company (ejerne af Bunnahabhain) dannede the Highland Distillers 
Ltd.
Destilleriet blev udvidet fra 4 til 6 kedler I 1963. Kedlerne her er højere og slankere 
end de fleste, og det giver en mere afrundet, frugtagtig smag til produktet.
Den første sprit løb fra kedlerne d. 28. december 1879. Den samme dag som den nye 
jernbanebro over floden Tay kollapsede. Et tog kørte i det iskolde vand, og 75 
personer omkom. Glen Rothes var praktisk talt ukendt i Scotland, undtaget blandt 
master blenders og virkelige whisky-kendere, i over hundrede år. Den indgår til 
stadighed i mange blends, heraf er Cutty Sark og Famous Grouse nogle af de bedst 
kendte. Den 15. maj 1922 udbrød der brand i Warehouse no. 1. Her lå 2.500 fade 
(800.000 liter) whisky til lagring. En strøm af brændende whisky løb fra det ramte 
hus ud i floden. 

Bladnoch – Duncan Taylor Dimensions – 22 y.o. - 53% abv.
Denne malt kommer fra fad nr. 3457, flaskerne er nr. 86 og 87 af 134. De er 
destilleret i juli 1990 og flasket i november 2012.
Bladnoch er etableret i 1817 af John & Thomas McClelland, som oprindelig have 
med irsk whiskey at gøre. Det er det sydligst beliggende destilleri i Scotland. Som 
Lowlands destilleri har det ført en omtumlet tilværelse. Det blev oprindeligt etableret 
fordi man i London ikke kunne sælge sin whisky når der ikke var et skotsk destilleri 
involveret. Efter man etablerede dette, blev det nemmere.
Stedet har været lukket og solgt nogle gange op gennem 19-hundredetallet.
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