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Maltmøde 2, 2018 – 15. juni

Adelphi – Tullibardine – 60 % a.b.v. 
Tullibardines historie begynder i 1488 hvor en ung Kong James IV af Skotland, 
stopper for at købe øl før sin kroning. Stedet var kendt for at producere noget aldeles 
godt øl, bl.a. p.g.a. det fine lokale vand de havde til rådighed. I 1503 tildelte kongen 
dem, hvad der svarer til ”Kongelig hofleverandør” titlen.
Efter at have testet det lokale vand i 1947, begyndte William Delmé-Evans at 
konvertere det oprindelige bryggeri til Tullibardine destilleriet. Han vidste at han 
havde fundet det perfekte sted til et destilleri.
Vandet kommer fra de omkringliggende bakker “Ochil Hills” fra kilden “Danny 
Burn”. I 1979 begyndte det kendte firma ”Highland Spring” at tappe og markedsføre 
kildevand fra den samme kilde.
Den malt vi skal smage i dag er fra Adelphi. Den er 15 år og på 60%  

Signatory Vintage – Caol Ila - 2008 – 60,9 % a.b.v. 
Caol Ila blev bygget i 1846 af Hector Henderson, en forretningsmand fra Glasgow, 
som var meget interesseret i destillation. Ligesom det er tilfældet for Bunnahabhain 
og Bruichladdich har opførelsen af et destilleri faktisk dannet grundlaget for de 
omkringliggende samfund. Det er tvivlsomt om der overhovedet havde været 
menneskelig indflydelse på disse områder hvis det ikke havde været for destillerierne.
Destilleriet er angiveligt det bedst beliggende destilleri i Skotland. Der er udsigt over 
Caol Ila (gælisk for The Sound of Islay). Over mod øen Jura.
Destilleriet blev solgt til Bulloch, Lade & Co. i 1857. Distillers Company Limited 
overtog det i 1927. I 1972 blev hele destilleriet, undtaget lagerbygningerne, revet ned 
og et nyt og større i samme arkitektur opført. Antallet af kedler blev udvidet fra 2 til 
6. Coal Ila har været anset for at være en ”let” Islay malt. Den er ofte meget bleg, 
med næsten grønlig farvetone. Den er røget, og smager ofte lidt af jod. Nogle 
mennesker tænker straks på tandlægen når de snuser til den. Den er dog de senere år 
kommet mere med hvad røg og tørv angår. Denne malt indgår i ganske mange blends.
Dagens flaske er fra Signatory Vintage serien. 


