Highland Park 12 yrs old
Orkney - Schotland
In het stillhouse van de Highland Park

Proefnotitie

distilleerderij staan twee wash stills en twee spirit

Kleur: bleek goud. Neus:
typische honing en heideachtig
aroma?s met rokerige tonen,
mout en een hint van sherry, niet
krachtig maar aangenaam met
tonen van bloemen (lelies), verse
boter, appelsap en zelfs tonen
van ananas en gember. Dit is
alles zeer aangenaam. Smaak:
niet te sterk maar mooi zacht
met lichte rokerige tonen,
aroma?s van sinaasappel,
appels, iets honing, heide en
lichte tonen van peper met een
tamelijk korte maar zeer frisse
afdronk met tonen van honing
en ananas.

stills, die met stoom worden verwarmd. Tien
washbacks zijn gemaakt van Oregon pine en
twee zijn er van larikshout. Zo'n 20% van de
mout is afkomstig van de eigen moutvloeren. De
turf voor het drogen van de groenmout komt van
eigen grond, vlakbij de zee. De vaten die men
gebruikt voor het rijpen van de new spirit zijn
refill-, bourbon- en sherryvaten. Het water voor de
bereiding van de whisky komt uit een bron, die in
de heuvels boven de distilleerderij ligt en Cattie
Maggie genoemd wordt. Dit water wordt ook
gebruikt voor de inweking van de gerst bij de
eigen moutproductie en is rijk aan mineralen en
men haalt het via een pijpleiding naar de
distilleerderij. Het water voor het koelen van de
condensors komt van het riviertje de Crantit Burn.
Door een tekort aan single malts in de periode
tussen 1995 en 1996 heeft de 12 jaar oude
Highland Park nu een hoger aandeel oudere
maltwhisky's, zelfs wel van 27 jaar oude vaten.

Persoonlijke proefnotitie

Ook heeft geen enkele Highland Park whisky
meer een toevoeging van karamel gekregen, wat
inhoud, dat de kleur van de maltwhisky's nu
consequent verkregen wordt door het gebruik van
oudere sherryvaten.
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