P.N.A. 15 Glen Keith 1996
Karaktär
Speyside, Single Malt, Scotch Whisky, Distilled at Glen Keith,
Natural Colour and Non Chill Filtered
Under sina 17 år på bourbonfat har whiskyn utvecklat en varm
gyllene ton.
Doften är omistligt elegant Speysidestil med inslag av blommande
ljung och hjortron, följt av en frisk fruktsyra med främst äpplen i
anslaget.
Smaken ger en fin maltighet tillsammans med en mycket elegant
balanserad fruktighet.
Aftertaste är relativt lång, där en smekande maltighet ackompanjeras
av en lätt fatkaraktär, vilken stramar upp den insmickrande
fruktigheten något

Produktfakta
Namn: P.N.A. nr. 15 ”Glen Keith” 1996
Region: Speyside, Skottland.
Sortimentstyp: Single Malt Scotch Whisky.
Volym: 700 ml
Alkoholhalt: 46,2%.
Tappad på flaska: sommaren 2013.
Antal flaskor: 2150 st numrerade
Ålder: 19 år.
Lanserad: 2014
Pris: 995 kr inkl. moms
Slutsåld

Historik
Uppe i östra delen av Speyside ligger den lilla staden Keith vid
floden Isla. I en av Keith´s äldre stadsdelar låg för länge sedan en
vattenkvarn. På sin väg mot havet bildar floden Isla här en liten
fors, där man sedan urminnes tider kunnat se laxen hoppa under
sin vandring uppströms. Platsen benämns än idag för ”Jinne a
bhradan” (gaeliska för leap of the salmon)
1957 köptes den gamla kvarnen av Chivas Brothers (Seagram´s)
som byggde om den till ett whiskydestilleri med tre kopparpannor
av typen ”boiling ball”. Glen Keith Distillery var nu fött.
Glen Keith Distillery startades med trippeldesillering. 1970 övergav
man trippeldestilleringen och införde istället den klassiska
dubbeldestilleringen. Samtidigt blev man nu i Skottland först med
gaseldade pannor. 1983 krävde den ökande efterfrågan att en
sjätte kopparpanna installerades. 1994 kom den enda egna
officiella Single Malt tappningen, en tioåring som ingick i i
”Seagram´s Heritage Selection”. År 2000 blev Glen Keith
”mothballed” och inledde sin Törnrosa sömn som varade fram till
februari 2012 då de nya ägarna Pernod Ricard startade en
totalrenovering av destilleriet. Den 14:e juni 2013 startades en
fullskalig produktion. Någon ny officiell utgåva är i dagsläget inte
planerad.
”Det är ett lika känt som hjärtskärande faktum att whisky dunstar.
Närmare två procent av den ädla drycken försvinner för varje år den
lagras i sitt fat.
Denna dyrbara kvantitet som så beklagligt förflyktigas har sedan
urminnes tider gått under benämningen ”Änglarnas andel”.
Änglarnas andel eller Part Nan Angelen som det heter på gaeliska, är
också namnet på vår exklusiva serie whisky. Jag hoppas att du
uppskattar den whisky vi räddat undan änglarnas lystmäte!”
Master Blender Folke Andersson
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