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Maltmøde 3, 2018 – 7. september

Blair Athol  – The Chess Malt Collection – 57,2 % a.b.v. 
Destilleriet er oprindeligt grundlagt i 1798, da John Stewart og Robert Robertson 
faldt for lokationen. bl.a. p.g.a. ”Allt Dour” (gælisk for Odder bækken) for foden af 
Ben Vrackie. De kaldte destilleriet for Aldour, men det blev ikke til meget produktion
før i 1826 hvor John Robertson genoplivede destilleriet som Blair Athol. I 1827 
overtog Alexander Connacher stedet. Forskellige ejere har øget kapaciteten så man i 
1886 producerer 1500 gallons om ugen. (ca. 6800 liter). I 1932 lukker stedet. Man 
mener det skyldes depressionen. Arthur Bell & Sons redder stedet fra nedrivning, 
men benytter det ikke straks. Efter omfattende ombygning åbner Blair Athol igen i 
1949 og har været i produktion siden. I 1973 udvides med to kedler, og i 1987 åbnes 
visitor centret.
I dag skal vi smage en malt fra The Chess Malt Collection (Sort Springer). 
Man vil udgive ”hele Skotlands historie” i form af Konger, dronninger, riddere 
osv.osv. som et skakspil.
Flaskerne er nr. 343 og 346 af 527.
Den er cask strength, uden farve og non chil-filtered.

Glen Keith – The Old Malt Collection – 20y.o. – 50 % a.b.v. 
Glen Keith er blandt de yngre destillerier i Skotland, Grundlagt af Chivas Brothers i 
1957. Oprindeligt med det formål at masseproducere single malt til blends beregnet 
for det amerikanske marked. Den indgår i bl.a. Chivas Regal, Passport og 100 Pipers. 
Destilleriet blev brugt til en del eksperimenter som har gavnet industrien. Blandt 
andet udviklede man her en ny gær. Det var også det første gas fyrede destilleri i 
Skotland. At det oprindeligt blev designet til masseproduktion kan man se af at 
kapaciteten efter genåbningen i 2013 blev på hele 6 millioner liter. I 1970’erne 
udvidede man fra to til 5 kedler, og i 1983 blev en sjette kedel tilføjet. I 1999 blev 
destilleriet ”lagt i mølpose” og var lukket indtil en storstilet renovering blev sat i 
gang i 2012, og i 2013 genåbnede man med den nuværende kapacitet. Der er ikke så 
meget der lagres på stedet. Stort set al den malt der skal bruges i Chivas Regal, 
transporteres væk med det samme og lagres et andet sted.


