Uisge beatha whisky club
Whiskyprovning

Nr 80 den 18 februari 2016 kl 19:00 Mortlach
Provningen inleddes av vår ordförande Jörgen Hjertkvist med att gratulera fem
nya medlemmar
Dagens provningsledare var Mikael Lundén, Brand Ambassador från Diageo,
och medlem i The Keepers of the Quaich.
.
Alla 68 deltagare gick hem med en härlig känsla efter en mycket givande kväll
med nya infallsvinklar på whisky

Mortlach - "Den skålformade dalen" - anses av många som den kraftigaste av alla single malts från
Speyside.
Destilleriet har sex pannorna där en del av whiskyn destilleras både tre och fyra gånger. I genomsnitt räknas
det att whiskyn destilleras 2,81 gånger.
Destilleriet ligger mitt i Dufftown på en sluttning som vetter ner mot River Dullan.
Den största delen av produktionen är ämnad för blended whisky, framför allt i Johnnie Walker Black Label.
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43,4%
First fill spansk
Olloroso
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Uisge beatha whisky club
Whiskyprovning
Om Mortlach

Anses av många som den kraftigaste av alla single malts från Speyside. En av anledningarna kan vara en
mycket speciell användning av de sex pannorna där en del av whiskyn destilleras både tre och fyra gånger.
Totalt sett brukar man säga att Mortlachs whisky destilleras 2,8 gånger. Dessutom kyls spritångorna i worm
tubs som ofta ger en mer robust whisky. Destilleriet ligger mitt i Dufftown på en sluttning som vetter ner mot
River Dullan. Den största delen av produktionen är ämnad för Johnnie Walker Black Label. Det finns bara en
officiell buteljering och eftersom Mortlach är en single malt som behöver tid för att mogna, tappas den inte på
flaska förrän efter 16 år.
Historik
1823 - Destilleriet grundas av James Findlater.
1824 - Donald Macintosh och Alexander Gordon blir delägare.
1831 - Destilleriet säljs till John Robertson för 270 pund.
1832 - A. & T. Gregory köper Mortlach.
1837 - James och John Grant från Aberlour blir delägare. Ingen produktion.
1842 - Destilleriet ägs nu av John Alexander Gordon och bröderna Grant.
1851 - Mortlach producerar igen efter att ha använts både som kyrka och bryggeri under en tid.
1853 - George Cowie blir delägare.
1867 - John Alexander Gordon dör och Cowie blir ensam ägare.
1895 - George Cowie Jr. börjar jobba i företaget.
1897 - Antalet pannor ökar från tre till sex.
1923 - Alexander Cowie säljer destilleriet till John Walker & Sons.
1925 - John Walker blir en del av Distillers Company Limited (DCL).
1930 - Driften av destilleriet läggs över till Scottish Malt Distillers (SMD).
1964 - Stor ombyggnad.
1968 - Golvmältningen upphör.
1996 - Mortlach 1972 (23 år) lanseras som en Rare Malt.
Destilleriet renoveras till en kostnad av 1.5 miljoner pund.
1998 - Mortlach 1978 (20 år) lanseras som en Rare Malt.
2004 - Mortlach 1971, en 32-årig cask strength lanseras.
2009 - Mortlach 1997 Manager´s Choice lanseras.

Provningsprotokoll_80_2016_02_18

