P.N.A. 16 Glenburgie 1995
Karaktär
Speyside, Single Malt, Scotch Whisky, Distilled at Glenburgie,
Natural Colour and Non Chill Filtered
Under sina 19 år på bourbonfat har whiskyn utvecklat en ljus
bärnstenston. En pikant fudgedoft med dragning åt frisk
blommig honungston och balanserad exotisk frukt. Smaken är
lätt och söt, med vanilj i anslaget. Kittlande syra och lätt
pepprighet dröjer sig kvar. Aftertaste bjuder på en relativt lång
och varm upplevelse, vilken klingar ut i en balanserad
ekfatskaraktär
Historik
På vägen mellan Forres och den lilla byn Alves uppe i nordligaste Speyside,
ligger Glenburgie Distillery. Ursprungligen hette det "”Kilnftat Distillery"
som grundades år 1810 av William Paul.
1870 stängdes Kilnftat Distillery för en totalrenovering. 1878 var
renoveringen klar och ca 1880 döptes Kilnftat om till "GlenburgieGlenlivet Distillery". Namnvalet "Glenburgie" kommer av att
produktionsvattnet alltid tagits ur källan "Burgie Spring".
Duhbelnamnet var en mycket medveten PR-strategi: ''The
Glenlivet Distillery'' hade nämligen vid denna tid uppnått
kultstatus och "Glenlivet" (gaeliska för "floden Livet 's dalgång )
stod för den yppersta av whisky-kvaliteter. Ett säreget
domstolsutslag 1884 gav dock alla whiskydestillerier i Skottland
tillstånd att använda "Glenlivet" i sitt namn- bara det kom sist
och hade bindestreck före!
Vid slutet av 1920-talet skrevs det jämlikhetshistoria på
Glenburgie Glenlivet Distillery, när Margaret Nicol
anställdes som destillationsdirektör, en av de absolut
första kvinnliga i den skotska whiskyhistorien !
1936 bytte destilleriet namn till endast "Glenburgie Distillery".
2003 hade tidens tand satt så djupa spår i byggnaderna,
att den dåvarande ägaren Allied Domecq rev destilleriet
och byggde ett helt nytt på samma plats. Glenburgie
Distillery ägs idag av Chivas Brothers (Pernod Ricard).

Produktfakta
Namn: P.N.A. XVI 1995 "Distilled at
Glenburgie"
Region: Speyside, Skottland.
Sortimentstyp: Single Malt Scotch Whisky.
Volym: 700 ml
Alkoholhalt: 46,2%.
Tappad på flaska: Januari 2013.
Antal flaskor: 1048 st numrerade
Ålder: 19 år.
Lanserad: 2015
Pris: 995 kr inkl. moms
Slutsåld

”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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