Juli 2010

Juridische besherming in China
Schotse whisky krijgt in China juridische bescherming tegen namaak.
De Chinese overheid is pro om een geografische aanduiding van oorsprong
in te voeren om zo een product te waarborgen als “Scotch Whisky”, als
het afkomstig is uit Schotland. Dit is voor de producenten in de whisky
industrie een impuls om hun aanwezigheid op de Chinese markt verder uit
te breiden en een erkenning te krijgen omtrent de internationale kwaliteit
van Schotse whisky.

Trump Whisky
Donald Trump, de Amerikaanse miljardair, is momenteel in gesprek met
verschillende noordoostelijke gelegen distilleerderijen, om voor hem een
single malt te produceren. Na het succes van de Trump Vodka, wil deze
zakenman nu dus graag een aantal whisky’s (single malts en speciale
blends) op de markt brengen.

Brand in St. Georges
Op maandag 26 juli rond 16u20 heeft ‘The English Whisky Company’ op
enkele minuten van een grote ramp gestaan. 4 motoren van de St. Georges
distilleerderij waren ontbrand en het vuur greep razendsnel om zich heen.
Alle medewerkers werden veilig geëvacueerd. Volgens Sarah Thacker, de
visitor center manager, was er even paniek daar het vuur zich verspreide
naar de warehouses. Gelukkig werd dit op het nippertje vermeden.
De brandweer had ook nog even schrik voor
het eventuele ontbranden van een chloortank
die zich ook op het domein bevond en hebben
hiervoor dan ook een speciale interventieeenheid laten komen, maar na een 2-tal uur
was alles onder controle.

Stronachie “The Lost Distillery”
Distillery”
Wij zijn verheugd bekend te maken dat Stronachie gedistilleerd is in de
Benrinnes distilleerderij gelegen in de Speyside. Om te voldoen aan de
voorschriften van de SWA betreffende een duidelijke etikettering was
het dus tijd voor A. D. Rattray om de oorsprong van hun mystery malt
bekend te maken. Tegelijkertijd werd ook de Stronachie 18y als een
permanente aanvulling op de portefeuille aangekondigd.
Stronachie wordt telkens vervaardigd uit 6 à 10 Benrinnes vaten,
waarbij elke batch genummerd is. De eerste batch van Stronachie 18 jaar
is een mengeling van 8 geselecteerde vaten, waarvan 6 x 18 jaar oude
bourbon vaten en 2 x 19 jaar oude sherry vaten. Het resultaat is een
unieke, rijke en complexe whisky.
Deze zal vanaf halverwege augustus bij ons beschikbaar zijn, dus
bezoek regelmatig onze webshop of winkel als u zeker een flesje wenst.

A. Dewar Rattray
De eerste reviews van onze A. Dewar Rattray bottelingen kunt u al
terugvinden op de blog van onversneden. Wij hebben deze gebundeld en
u kunt deze ook op www.whiskyhuis.be/Reviews_A_D_Rattray.pdf
terugvinden. Momenteel zijn volgende bottelingen verkrijgbaar:
Aberfeldy 1994, 15y, 57,3%, Bourbon cask # 4007, 290 bts, 58,99 €
Arran 1996, 12y, 55,7%, Puncheon Sherry # 96/723, 656 bts, 57,99 €
Balblair 1991, 19y, 46%, Boubon/Sherry cask # 1016, 335 bts, 50,99 €
Bunnahabhain 1991, 18y, 53,7%, 1st fill Sherry cask #5448, 647 bts, 84,99 €
Clynelish 1997, 12y, 59,4%, Bourbon cask # 4664, 310 bts, 47,99 €
Cragganmore 1993, 14y, 59,8%, Bourbon cask # 1910, 317 bts, 53,99 €
Glen Scotia 1977, 33y, 57%, Sherry Hogshead # 985, 195 bts, 169,99 €
Highland Park 1998, 11y, 46%, Bourbon cask # 5789, 317 bts, 46,99 €
Macallan 1991, 19y, 58,9%, Bourbon cask # 4135, 260 bts, 85,99 €
Mortlach 1990, 19y, 58,6%, Sherry cask 5950 (part), 218 bts, 80,99 €
Stronachie 12y, 43%, 33,99 €
Tomatin 1988, 21y, 55,2%, Bourbon cask # 1088, 213 bts, 77,99 €
Tullibardine 1990, 18y, 59,1%, Bourbon cask # 6105, 300 bts, 56,99 €
Geïnteresseerden kunnen nog steeds via een e-mail naar info@whiskyhuis.be
bovenstaande sample set (13 x 3cl) bestellen aan 53 € excl. verzendingskosten.

Nieuwe looks
Teacher’s
Teacher's whisky krijgt een makeover door de lancering van een nieuwe,
meer eigentijdse verpakking. Janette Turf, de Britse Brand Manager van
Maxxium, liet weten: "Teacher's heeft een rijke geschiedenis in het
pionieren van verpakkingen, ze waren de eerste om een draaidop voor een
fles whisky te bedenken. Onze nieuwe verpakking weerspiegelt nog
steeds dit erfgoed door het behoud van de zeer duidelijke en
herkenbare vorm, het handelsmerk en weinig verandering gedurende
de afgelopen 92 jaar, maar deze is nu iets gestroomlijnder en
brutaler, terwijl de helderheid van het label de fles beter zal doen
opvallen op in de rekken. De zal verkrijgbaar zijn in 70 cl en 100cl.

Glenfarclas 105
Meer dan 40 jaar na de allereerste Glenfarclas ‘105’
botteling stelt het familiebedrijf, beheerd J. & G. Grant,
trost zijn nieuwe presentatie voor van deze legendarische
uitdrukking. De nieuwe presentatie is nog steeds uitgerust
met het ‘105’ patroon maar in een hedendaags kleedje.
De eerste ‘105’ bottelingen werden in 1968 door George S. Grant, vierde
generatie van de eigenaren, als een enkel vat gebotteld direct uit het
magazijn en de flessen werden naar familie en vrienden verstuurd als
kerstgeschenken. Bij toeval was de sterkte van het vat, dat door George S.
Grant was geselecteerd, ‘105’ British Proof en werd dit samen met de
naam van de distilleerderij gebruikt als naam voor dit label. Tegen het
einde van januari datzelde jaar vroegen de ontvangers van de geschenken
om meer flessen. De allereerste commercieel beschikbare versie van deze
whisky op vatsterkte, was dus geboren. De naam verwijst dus naar de
kracht in het Britse Proof-systeem, wat overeenkomt met 60% alcohol.
De nieuwe verpakking bouwt voort op zijn cult-status, door het geven van
een eigen expressie. Hoewel de presentatie een moderne look heeft gekregen,
blijft men de Glenfarclas ‘105’ produceren op dezelfde traditionele manier
als vroeger, nl. door het selecteren van enkele van de beste vaten en deze
samen te brengen om een constante alcoholsterkte van 60% te brengen en
dit gebeurt zonder toevoeging van water.

Aberlour
Aberlour, één van de meest populaire malt whisky's ter wereld krijgt een
meer eigentijdse en luxe look door de eigenaar Chivas Brothers. De nieuwe
verpakking, ontworpen ter verbetering van on-shelf opvallen en erkenning,
ontwikkelt een visuele consistentie in het assortiment van de 12-jarige,
16-jarige, 18-jarige en A'bunadh. Het Aberlour logo is een meer eigentijdse
uitstraling, het veranderen van rood naar een reliëf-room, het visuele
beeld van St Drostan's Well (die symboliseert de locatie van Aberlour,
met een geschiedenis die teruggaat tot 1500 jaar aan een oude
Keltische nederzetting opgericht door St. Drostan) is herschapen in een
hedendaagse beeldende wijze, in tegenstelling tot de bestaande afbeelding.
De oorspronkelijke 'Let the Deed Show' zegel is
vervangen met de handtekening van oprichter
James Fleming's. Natuurlijk ruw papier is
gebruikt voor de koker en het etiket, terwijl het
kleurenpalet bestaat uit aardetinten dat de
naam van de whisky weerspiegelt (A'bunadh
betekent ‘de oorsprong’).

Nieuwe bottelingen
The Six Isles
Onafhankelijke bottelaar en distilleerder, Ian Macleod Distillers, heeft een
nieuwe gelimiteerde editie van The Six Isles op de markt gezet nl. de
Pomerol Finish. Meesterlijk is het om zes full-bodied single malts van
Islay, Jura, Skye, Mull, Orkney-eilanden en Arran te mengen.
Neus : rokerige, kruidig, met tonen van aardbeien en winegums
Smaak: turfrook, fruit, kruiden en chocolade
Finish: fris, ziltig en Munt
De Six Isles Pomerol is een gelimiteerde editie waarvan er 3266 flessen zijn.

Balvenie
David Stewart, Malt Master bij Balvenie heeft een nieuwe
expressie op de markt gebracht nl. een ongelooflijk zeldzame
40 jaar oude Balvenie single malt, gerijpt in sherry en refill
vaten. Er zijn maar slechts 150, met de hand genummerde
flessen van deze expressie beschikbaar en dit vanaf juli 2010
in retailshops in 's werelds grootste luchthavens .

Ardbeg
Op maandag 5 juli 2010, kwam de voormalig secretarisgeneraal van de NAVO, Lord Robertson terug naar
zijn huis op Islay en de Ardbeg distilleerderij om daar
een speciale Adbeg botteling in ontvangst te nemen
namens de liefdadigheidsorganisatie van de ex-Services,
Erskine. De opbrengst van de verkoop van dit vat zal worden
gedoneerd aan het goede doel. Er zijn 202 flessen, ondertekend
door Lord Robertson van Port Ellen, beschikbaar voor verkoop
in het Ardbeg Distillery Visitor Centre en via hun website aan
220 £ per fles. Deze Ardbeg 2000 Single cask was onmiddellijk uitverkocht
en spijtig genoeg heb ik geen bijdrage kunnen schenken aan dit goede doel of
beter gezegd geen fles kunnen bemachtigen om te degusteren.
Lord Robertson, secretaris-generaal van de NAVO - geboren in Port Ellen
op Islay- bracht een 10-tal jaar geleden reeds een bezoek aan de Ardbeg
distilleerderij en kreeg toen een speciaal vat om zijn bezoek te herdenken.
Deze bijzondere Ardbeg botteling heeft een uitstekende smaak van
complexiteit en is in balans. Kenmerkend voor Ardbeg is ook dat de
peatiness wordt gecompenseerd met de zoetheid van chocolade en toffee.

Fitzpatrick Kaiapoi
Fitzpatrick Kaiapoi Single Malt Whisky is gedistilleerd in de NieuwZeelandse Kaiapoi distilleerderij met behulp van een 140 jaar oude
John Dore Pot Still (bekend als de Rolls Royce onder de auto’s).
Het mouten en distilleren gebeurde nog in de echte traditionele stijl
waardoor deze eerste release van 2000 flessen zeer zeldzaam zal zijn.

Evan Williams
Na de Evan Williams Honey Reserve is het nu de beurt aan Cherry
Reserve die in september gelanceerd zal worden.

Kilchoman
Halverwege augustus zal de Kilchoman Summer 2010 gelanceerd worden.

Diageo’s new releases
De nieuwe releases van Diageo zijn Auchroisk 20y, Brora 30y, Caol Ila
unpeated 12y, Cragganmore 21y, Glen Spey 21y, Glenkinchie 20y,
Lagavulin 12y, Port Ellen 31y en Talisker 30y

