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Maltmøde 2, 2016 – 10. juni

Inchmurrin – Signatory – 19.y.o. – Single Cask
Inchmurrin single malt fremstilles på Loch Lomond distillery. Vi har tidligere, møde 
2 i 2004, smagt en 10 år gammel udgave af denne malt. Den opnåede en all-round 
karakter på 5.35 ! Link : http://www.dendanskemaltklub.dk/pdf/malts_2004_2.pdf 
I beskrivelsen fra det tidligere nævnte møde kan man læse mere om destilleriet. Det 
kan tilføjes at man producerer ca. 10 mio. liter grain whisky til blends, og ca. 2.5 mio.
liter single malt om året. Der produceres single malt under mange forskellige navne: 
Her sorteret efter stigende tørve smag. 
Loch Lomond, Inchmurrin, Glen Douglas, Old Rhosdhu, Craiglodge, Inchmoan, 
Croftengea og Inchfad. De fleste af disse opnår aldrig at komme på flaske under eget 
navn, men benyttes til blends forskellige steder. 

Oban – Destiller’s Edition
I løbet af 1990’erne lancerede United Distiller’s en udgave af ”Classic Range” som 
de kaldte Destiller’s Edition. De seks malt i classic range blev alle efterlagret på 
forskellige fade i ca. 2 år. De fremstilles stadig og udsendes hvert år i denne særlige 
udgave. Oban sætter 300 fade tilside til Destiller’s Edition hvert år.
Dagens malt er en alm. 14 års Oban som er lagret i 6 til 18 mdr. på ”Montilla Fino” 
sherry fade. Den er ganske populær; en malt-klub i Scotland (Scotchology) nåede 
aldrig at skrive en anmeldelse af den første flaske de købte, da de drak den alt for 
hurtigt.

En lille bonus info om Signatory :
Signatory Vintage er en uafhængig aftapper grundlagt i 1988 af Andrew og Brian 
Symington. Navnet Signatory ”stammer fra den oprindelige hensigt”, at finde en 
person af personalet til at underskrive etiketter til flasker hentet fra et enkelt fad. 
Signatory findes i øjeblikket på flaske i tre styrker: 43%, 46% Unchillfiltered (UCF) 
og cask strength. For at tilføje bevis for ægthed til deres cask strength aftapninger, vil
der altid på etiketterne fra Signatory stå fadnumre, dato for destillering, dato for 
aftapning og antal flasker produceret. Signatory Vintage mål er at tilbyde et så bredt 
udvalg af whisky som muligt, hvoraf nogle ikke engang er aftappet for det 
oprindelige destilleri. Dette gør det så muligt, for maltentusiaster at prøve det enorme 
udvalg af forskelle, der opstår mellem fadene. I 2002 udvidede Signatory Vintage 
deres forretningsaktiviteter ved erhverve Edradour destilleri i Pitlochry fra Pernod 
Ricard. For selv om det er en af de mindste destillerier i Skotland, formår Signatory 
at producere et stort udvalg af Edradour aftapninger, herunder et stort udvalg af 
Straight From The Cask finish, samt en stærk serie af Ballechin.
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