Balvenie 30 YO

Skottland
Speyside
Alkoholhalt: 47,3 %
Artikelnummer: 70850
Volym: 70 cl

TYP: Maltwhisky
FÄRG: Gyllene gul
DOFT: Djup och komplex doft av choklad, fat och ljung
SMAK: Oerhört djup och sammansatt smak av mörk
choklad, pomerans, örter, blommande ljung, torvig,
honung med en len vaniljton.
TIPS: En whisky för den som vill ha en upplevelse bortom andra dryckesupplevelser. En whisky man serverar
till den som har anspråk på tillvaron och som förstår att
uppskatta livets allra godaste ögonblick. En whisky som
kan få sorlet att tystna i vilken bar som helst över hela
världen.

Balvenie 30 Year Old är kanske Speysides mest berömda singelmalt. Det
är en försvinnande liten del av alla de fat som finns i Balvenies lagerhus
som uppfyller de rigorösa krav som ställs på detta exklusiva mästerverk.
Faten väljs med yttersta omsorg, inget är yngre än 30 år. Både amerikanska bourbonfat och europeiska sherryfat ingår i receptet.
Visste du detta om Balvenie?
* Balvenie är ett av mycket få destillerier som fortfarande golvmältar sitt
korn
* Balvenie är ett av de sju klassiska destillerierna i Dufftown
* Vissa buteljeringar pryds av en ros, till minne av en kärlekshistoria vid
närbelägna 1400-talsslottet Balvenie Castle
* Balvenie delar lokaler med sitt systerdestilleri Kininvie
* Balvenie tillverkar sina egna fat och buteljerar själv sin whisky
Balvenie 30 yo är en upplevelse som kan jämföras med att köra Ferrari.
Speysidewhisky blir inte bättre, mer honungssmakande, mer silkeslen än
denna exklusiva smaksymfoni. Få whiskysorter är lika eleganta och har
vunnit lika många utmärkelser i prestigefyllda dryckestävlingar över hela
världen.

Balvenie
Det började med en katastrof. 1891 exploderade Glenlivet. Borta i
Dufftown hade William Grant precis fått upp ångan på sitt nystartade
Glenfiddich. I samma ögonblick som nyheten om katastrofen nådde
honom insåg han att efterfrågan skulle öka. I rekordfart byggde han
Balvenie i princip vägg i vägg med Glenfiddich. Idag är Balvenie ett
av Speysides stora destillerier och anses göra den mest honungslika,
mjukaste och blommigaste whiskyn i hela Skottland.
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