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Maltmøde 2, 2017 – 9. juni

Octave – 53,3% a.b.v. 
Bag navnet An Iconic Speyside gemmer sig et af whiskyverdenens mest prominente 
mærker, der generation efter generation har produceret whisky i verdensklasse. 
Destilleriet er et af de få, der stadig er familieejet, og det har været på familien Grants
hænder siden 1865. Grundlagt i 1836 i Ballindalloch nåede det kun 29 år hos 
grundlæggeren Robert Hay, før John Grant overtog det og skabte en whisky, der med 
tiden er blevet synonymt med Speyside-regionen.
 De fleste whiskydrikkere har smagt An Iconic Speyside på et tidspunkt, og både 
officielle og uofficielle aftapninger repræsenterer essensen af det, man forbinder med 
udsøgt Speyside-whisky. Destilleriet er desuden hædret og hyldet ved flere 
lejligheder, og kan endda prale med kåringen som Distiller of the Year i 2006.
 Denne Iconic Speyside fra Duncan Taylor, er kun skabt i 82 eksemplarer, og flasket 
eksklusivt til det danske marked ved stærke 53.6%. Den har tilbragt sine sidste ni 
måneder på et first-fill oktavfad, efter at være lagt til modning d. 28-11-2008 i 
Duncan Taylors kølige lagerhaller.
 Den typiske destilleriprofil byder på karamel, honning, et væld af frugter, samt en 
blød elegance.

Glenborrodale – Adelphi - 8 y.o. 46% a.b.v. 
Glenborrodale er navnet på den fjerntliggende halvø Ardnamurchan, ikke så langt fra 
der hvor Adelphi’s destilleri blev bygget.
 Dette er en blended (a.k.a. vatted)  malt. Der er ikke så meget helt konkret 
information om den. I skrivende stund ved jeg ikke om denne er fra batch no. 1, 2 
eller 3. Efter prisen at dømme, er det nok batch no. 2. Så vidt jeg har været i stand til 
at finde ud af, har man benyttet stort set samme fremgangsmåde ved alle tre batches.
 Det er en blanding af malt som sandsynligvis består af  Macallan, Highland Park,  
Bunnahabhain (m. tørvesmag) og muligvis Glengoyne. Adelphi  har tilsat et halvt fad
8 års Glenrothes fra first fill sherryfad.
 Mange mener at denne blend beviser at det ikke behøver at være en single malt for at
være ganske speciel.


