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Maltmøde 1, 2015 – 24. april

Miltonduff – Hepburn’s Choice - 46% abv 7 y.o.
Miltonduff blev etableret i 1824 i Elgin, Morayshire af Andrew Peary og Robert 
Bain. Destilleriet her skiftet ejere nogle gange indtil man i 1964 tilføjede 2 kedler af 
typen ’Lomond’ for produktion af Mosstowie malt. Destilleriet er udvidet i 1974, og 
nok en gang ombygget i 1981, hvor ’Lomond’ kedlerne blev modificeret så man 
kunne producere mere Miltonduff. Produktionen af Mosstowie ophørte derfor.
Hovedparten af produktionen går til den kendte Ballantine’s blend.
Destilleriet var et af de første som fik en officiel licens til destillering.
Dagens malt er en ganske ung malt whisky, men den skulle, efter sigende, være 
ganske ”moden” af sin alder. Den er destilleret i 2007, har ligget på sherry fade, og 
flasket i 2014, den er på 46 % og en af i alt 943 flasker.

Laphroaigh – 46% abv. 14 y.o.
Denne flaske Laphroaig er en af 242 fra fad nummer 10223 fra 1999. Den er flasket i 
2013, og er dermed 14 år gammel.
Laphroaigh er etableret så tidligt som i 1815 af Alex og Donald Johnston. Donald var
eneejer fra 1836 til sin død i 1847. Han døde i øvrigt af at falde i et kar med whisky!!
Hans søn Dugal var for ung til at tage over så Walter Graham leasede Laphroaig 
indtil Dugal blev gammel nok i 1857. Han døde 20 år senere og hans to søstre og en 
svoger arvede stedet. Det har i øvrigt været i familiens eje indtil en gang 1960’erne 
hvor Long John International købte det. Navnet D. Johnston står faktisk stadig på 
destilleriets egne labels. I 1923 blev destilleriet udvidet med to kedler.
I 1994 besøgte Prins Charles destilleriet og overrakte en ”Royal warrant”, der svarer 
til at blive kongelig hofleverandør herhjemme. På Royal Warrant Holders 
Association’s hjemmeside står der sådan : 
”A Royal Warrant of Appointment is a mark of recognition of those who have 
supplied goods or services to the Households of HM The Queen, HRH The Duke of 
Edinburgh or HRH The Prince of Wales for at least five years, and who have an 
ongoing trading arrangement.”
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