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The Macallen cask strength 10 year
Macallan werd opgericht in 1824 door Alexander Reid, toen nog genaamd Elchies Distillery.
Pas in 1980 werd ze omgedoopt tot Macallan. Tot 1994 was Macallan in handen van Roderick
Kemp, die ook al eigenaar was van Talisker op het eiland Skye, maar werd toen overgenomen
door het Japanse Suntory. In 1999 ging het weer terug in Schotse handen, namelijk die van de
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De grootste verandering kwam echter in 1980. Samen met de naamswijziging werd ook
beslist niet langer whisky te produceren voor blends, maar zich enkel te concentreren op de
lancering van kwaliteitsvolle single malts. En met succes. Macallan is momenteel de derde
grootste in Schotland en vijfde best verkopende single malt whisky in de wereld.
Met een capaciteit van zo'n 6 miljoen liter per jaar is Macallan een van Schotland's bekendste
en grootste distilleerderijen (regio Spevside). De korte, dikke stills, elk kleiner dan 4 meter,
zorgen voor de gekende olieachtige whisky waarvoor Macallan zo bekend staat. Bovendien
gebruikt men bij Macallan twee verschillende soorten gist (daar waar klassiek maar één soort
wordt gebruikt), wat een maximale hoeveelheid suiker omzet in alcohol. Tot slot gebruikt
Macallan voor de rijping Europese vaten die voordien gevuld waren met sherry van Gonzalez
Byass Bodega in Jerez, Spanje. Dat is verbazingwekkend, aangezien deze vaten tot tien keer
duurder zijn dan de algemeen gebruikte bourbon-vaten.
Momenteel

heeft Macallan meer dan 80 verschillende

bottelingen

op zijn naam staan. In 2004 werd

de reeks 'Fine Ook' gelanceerd met de bedoeling nieuw cliënteel te werven. Dit betreft whisky die
eerst in de voornoemde

sherryvaten

werd gerijpt, maar zijn finish kreeg in bourbonvaten.

Dit was in het begin niet echt een succes, men verloor de oude trouwe macallen drinkers en ze
konden de nieuwe drinkers nog niet echt bekoren.
Gelukkig komen er toch steeds meer sherry macallen weer op de markt.
Vandaar ook deze:

Sherrybom
Deze Macallan 10 Year Old is een Cask Strength. Hij werd dus gebottled op vatsterkte, nl.
58,6%.Let op wat ik nu zeg: MEN zegt hij is zonder water een beetje te sterk en kan dus
best verdund met een paar druppels water geproefd worden.
Onverdund is de geur in eerste instantie een klets alcohol inje gezicht, maar met een beetje
geduld komen de sherry tonen naar boven, vergezeld van chocolade. Dankzij een paar
druppels water wordt het aroma veel complexer: appel, rozijnen, geroosterde noten en zelf een
tikkeltje sinasappel marmelade. heerlijk
MEN ZEGT op vatsterkte zet hij je keel in brand, zodanig zelfs dat het niet meer lekker is.
Verdund, daarentegen, is dit een topper. De droge eik wordt onmiddellijk gevolgd door

enonne sherrytonen, maar ook een heerlijk samenspel van citrus en noten is waarneembaar.
Dit is werkelijk een heerlijke en complexe whisky.
Zonder water is de finish lang en flink gepeperd, maar zoals men zegt, te straf. Met water
blijft hij heerlijk warm en langdurig, gepeperd, maar doet hij verlangen naar meer in plaats
van naar minder (zoals zonder water eerder het geval is). Zegt men
Maar:
Geen twijfel mogelijk: dit is een van de beste Macallans die ik heb mogen drinken, samen
met de Elegancia, ondanks zijn relatief jonge leeftijd.

Slainghte.

