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Maltmøde 2, 2015 – 12. juni

Macallan Amber – 40% a.b.v.
Macallan’s nye serie ”The Macallan 1824 Series” består af 8 forskellige malt.
Gold, Amber, Sienna, Ruby, Rare Cask, Reflexion, No. 6 og M.
De er alle uden alders angivelse, og rangerer fra nogenlunde standard Macallan I 
Gold og Amber, over de dyrere Sienna, Ruby og Rare Cask til de tre topmodeller som
ligger uden for de flestes rækkevidde, prismæssigt. Bare for Reflexion findes der 
omregnede priser på nette fra ca. 12700,- til 19100,-.
M, som kan stå både for Macallan og Masterpiece er i en speciel 6 liters udgave solgt 
på en Sotheby’s auktion i Hong Kong for US $628000,-. Det højeste beløb der er 
betalt for en flaske whisky.
Macallan er i øvrigt etableret i Craigellachie i 1824. Destilleriet har Speysides 
mindste kobberkedler. Der er til gengæld fjorten af dem. Disse kedler er så berømte i 
Skotland at de har været afbildet på en skotsk 10 pund seddel. 

Talisker – Port Ruighe – 45,8% a.b.v.
Denne malt, som udtales “Portree” (navnet på den største by på Skye), er først 
modnet i en blanding af amerikanske og europæiske ”refill” fade og i fade som er 
brændt kraftigt af før brug. Herefter gjort færdig i portvinsfade.
Talisker ligger på Skye, ved vestkysten af Skotland. Det blev etableret i sin 
nuværende form i 1830, og ombygget i 1880-87, og yderligere udvidet i 1900. 
Destillerihuset blev ødelagt i en brand d. 22 november 1960, men genopbygget i 
1960-62. Navnet er fra en gård som lå i nærheden af destilleriet. Indtil 1928 
destillerede man whiskyen tre gange. Der er fem kedler;  to ”low wines”, og 
mærkelig nok tre ”spirit”. Den tredje af disse blev brugt da man destillerede tre 
gange.
I 1972 stoppede man med at malte sin egen byg, og siden da har man fået maltet byg 
leveret fra Glen Ord.
Talisker har været en del af United Distiller’s ”Classic Range” siden denne blev 
præsenteret i 1988.


	Macallan Amber – 40% a.b.v.
	Talisker – Port Ruighe – 45,8% a.b.v.

