
de kenmerken van whisky begrijpen:
CS : Cask Strength - natuurlijk alcoholpercentage op vat
Coll. : Collection
Ed. : Edition  
HP : Heavily Peated - zeer turfachtig 
IB : Independent Bottler - onafhankelijke bottelaar of handelaar
NAS : No Age Statement - zonder vermelding van leeftijd 
OB :  Official Bottling - officiële botteling 
ppm  : parts per million - delen per miljoen (fenolgehalte)
PX : Pedro Ximénez 
SC : Single Cask - uit één enkel vat 
TRE : Travel Retail Exclusive - uitsluitend duty free item 
UN : Unchillfiltered - niet koud gefilterd
YO : Year Old - minimaal aantal jaren lagering
3D : Triple Distilled - driemaal gedistilleerd
4D : Quadruple Distilled - viermaal gedistilleerd

 
verschillende soorten whisky herkennen:

 : Single Malt en overige malt whisky’s
 : Graanwhisky
 : Pot Still whisky
 : Blend of blended whisky (grain & malt)
 : Rye
 : Bourbon
 : Corn
 : Tennessee whiskey
 :  Overige Amerikaanse of Canadese whisky’s

 
bladwijzer proefnotities:

Schotse whisky’s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  p. 80
Ierse whisky’s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  p. 242
Japanse whisky’s  - - - - - - - - - - - - - - - - -  p. 260
Amerikaanse whisky’s  - - - - - - - - - - -  p. 280
Canadese whisky’s  - - - - - - - - - - - - - - -  p. 322
Whisky uit andere landen  - - - - - - - -  p. 330
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CM

Cooked Mash - Bouillie
MA

Malt Extra - Malté 
GR

Grainy - Grain
YE

Yeasty - Levure
BR

Brew - Brassin

F : Fruity - Fruité
FF

Fresh Fruit - Fruit frais
DF

Dried Fruit - Fruit séché
CF

Cooked Fruit - Fruit cuit
CI

Citric - Citrique
SO

Solvent - Solvant

G : Grassy - Herbacé
AP

Aromatic Plant - Plante aromatique
LE

Leafy - Feuille
FG

Fresh Green - Plante
BI

Bitter - Amer
EA

Earthy - Terreux

SF
Seafruit - Fruits de mer

SW
Seaweed - Algue

IO
Iode - Iodé

FI
Fishy - Poisson

M : Marine - Marin

Mi : Mineral - Minéral
SI

Silex - Silex
BE

Beach - Plage
CA

Calcareous - Calcaire
MT

Metallic - Métallique
PS

Pot Still - Alambic

O : Oily - Huileux
BT

Buttery - Beurré
MI

Milky - Lacté
PL

Plant Oil - Huile végétale
CH

Cheesy - Fromager
LU

Leathery - Cuir

S : Smoky - Fumé
SM

Smokehouse - Fumaison
PE

Peaty - Tourbé
ME

Medical - Médical
BU

Burnt - Brûlé

RU
Rubbery - Caoutchouc 

MY
Meaty - Viandé 

VE
Vegetable - Légume 

Su : Sulphury - Soufré

LI
Liquor - Liqueur

SY
Syrup - Sirop

HO
Honey - Miel

SG
Sugar - Sucre

T: Treacly - Sirupeux

Wi : Winey - Vineux
FO

Fortified - Vin muté
SH

Sherried - Xérès
WI

Wine - Vin
FW

Fruit Wine - Vin de fruit
SP

Spirit - Spiritueux

W : Woody - Boisé
NU

Nutty - Fruit à coque
RO

Roasted - Grillé
VA

Vanilla - Vanillé
SP

Spicy - Épice
WO

Wood - Bois

BL
Blossom - Floraison

FR
Fragrance - Fragrance

WF
White Flower - Fleur blanche

OF
Officinal - Officinal

Fl : Floral - Floral
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I N L E I D I NG
« De waarheid is vele malen beter dan welk verhaal ook.  »

Antonin Artaud 

In de geschiedenis van de alcoholische dranken beleeft whisky momen-
teel een ongekend hoogtepunt. Het heeft het lot van mannen en 
vrouwen bepaald, hun geluk en hun levenswandel. Voor sommigen 
was het een bron van plezier, voor anderen een bron van rijkdom. 

Een enkeling wist er op unieke wijze een compleet imperium op te bouwen. 
Voor de fijnproevers die de whisky van dichtbij ervaren, vormt het de basis 
van hun kennis: vat krijgen op die uitzonderlijke diversiteit.

Het proeven van whisky begon in de jaren zestig aan een opmars. 
Wetenschappelijk onderzoek leverde vanaf dat moment bewijs voor de 
haast grenzeloze rijkdom en complexiteit van whisky. De aanwezigheid van 
honderden aromatische verbindingen is al aangetoond en we interesseren 
ons steeds meer voor hun ontstaan, voor de mechanismen, de werking 
en de ingrediënten die leiden tot die diversiteit.

Door de aroma’s centraal te stellen, biedt dit boek een nieuwe manier 
om de wereld van whisky te ontdekken, te beginnen met een revolutio-
naire ‘aromaschijf’, die de wetenschappelijke bijdragen toegankelijk maakt. 
Dit is een grafische weergave van de belangrijkste aroma’s in elk van de 
1000 geselecteerde whisky’s, voor een betere benadering en begrip van 
de nuances. Met deze richtlijn willen we tot een gemeenschappelijke taal 
voor de wereld van whisky komen. Om beter te kunnen vergelijken, onder-
scheiden en benaderen, hebben we vervolgens een overzicht gemaakt van 
de aromafamilies die te vinden zijn in de neus, de mond en de afdronk 
van elke whisky.

Deze didactische benadering passen we door het hele boek toe; bij de 
geschiedenis en de vervaardiging uiteraard, maar ook bij de inleiding op 
proefmethodes en bij de spijscombinaties. Dit boek neemt je ook mee op 
reis naar de plekken waar whisky gemaakt wordt, voor een kennismaking 
met de vakkennis en de terroirs die de smaak bepalen en met de mensen 
die het produceren. Dit boek brengt je de kennis bij en geeft je de sleutels 
en de codes van een wereld vol overvloed en passie.

Mald en Vingtier



Whisky is een sterke alcoholhoudende drank, enkele eeuwen geleden ont-
staan op de Britse eilanden, uitsluitend vervaardigd op basis van granen en 
gist en gerijpt op vat. Whisky wordt niet gemaakt op basis van vruchten, zo-

als wijn, cider of brandy (zoals cognac, armagnac, calvados,), of op basis van rietsuiker 
zoals rum, of op basis van bijvoorbeeld honing. De typische smaak komt voort uit de 
gebruikte grondstoffen en van hout en mag niet worden gezoet. Binnen de uitgebreide 
familie van dranken op graanbasis voldoet deze nauwe definitie al om echte whisky’s 
te onderscheiden van kunstmatige, de imitaties op basis van neutrale alcohol waarvan 
de kenmerken afkomstig zijn van toevoegingen in plaats van basisingrediënten. De de-
finitie voldoet ook om whisky te onderscheiden van neutrale sterke dranken als wodka, 
dat wordt gedistilleerd tot een alcoholpercentage van ruim 95 procent bij de fermentatie 
en de distillatie. Het gebruik van gist, het hoge alcoholpercentage en de rijping in hou-
ten vaten onderscheiden whisky bovendien van traditionele Aziatische sterke dranken 
als het Chinese baijiu, qua productievolume de populairste sterke drank ter wereld, het 
Koreaanse soju en het Japanse shochu, maar ook van westerse eau-de-vie op graan-
basis. Het gebrek aan smaaktoevoeging zorgt er verder voor dat whisky niet verward 
kan worden met gin, jenever, aquavit en eau-de-vie op bierbasis, waaraan jeneverbes, 
anijs, karwijzaad of hop wordt toegevoegd. Op deze manier definiëren we whisky door 
wat het niet is.

Wat is whisky dan wel? In de landen die het van oudsher produceren wordt whisky 
meestal omschreven als een sterke drank die:

- is vervaardigd op basis van één of meerdere granen; 
- geheel of gedeeltelijk gemout is; 
- hoofdzakelijk fermenteert onder invloed van gist; 
- vervolgens wordt gedistilleerd tot maximaal 94,8 procent (of 95 procent in de  
Verenigde Staten en Japan) om de kenmerken van de grondstoffen te behouden; 
- meerdere jaren rijpt in houten vaten met een inhoud van minder dan 700 liter; 
- en uiteindelijk wordt gebotteld met een alcoholpercentage van minstens 40 procent 
om de kenmerken ook in de fles te behouden.

ALLE GRANEN

Het gebruik van alle soorten graan is toegestaan: voornamelijk gerst, tarwe, rogge 
en mais, maar ook haver, spelt en tegenwoordig ook triticale (de kunstmatige krui-
sing van tarwe met rogge), evenals gierst, sorgo en rijst. La Distillerie des Menhirs 
in Bretagne maakt zelfs een whisky op basis van boekweit en distilleerderij Corsair 

hoe definieer je whisky?
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h o e  d e f i n i e e r  j e  w h i s k y ?

in Tennessee biedt een whisky van quinoa. Boekweit en quinoa zijn pseudogranen: 
het zijn geen grassen maar hun zaden worden desondanks aangemerkt als granen 
in de commerciële betekenis van het woord. Catskill Distilling Co. in de staat New 
York produceert ook een drank op basis van boekweit, volgens dezelfde methode 
als whisky, maar geeft het niet die naam omdat het van mening is dat alleen echte 
graansoorten de basis van een authentieke whisky vormen. De Schotse regelgeving 
verbiedt nadrukkelijk het gebruik van pseudogranen bij de bereiding van Scotch 
Whisky.

VERSUIKERING EN MOUT

De definitie van bruikbare granen is fundamenteel, aangezien whisky tijdens het pro-
ductieproces de kenmerken van zijn grondstoffen moet blijven behouden. Om dit te 
bereiken, is het stadium van de versuikering meestal aan regels gebonden. Aangezien 
granen complexe suikers bevatten, is het gebruik van een gemout graan, in het bij-
zonder gerst, cruciaal omdat de enzymen de suikers vereenvoudigen zonder deze te 
verteren of om te zetten in alcohol. In Schotland is uitsluitend dit systeem met aan mout 
eigen enzymen toegestaan, terwijl het proces in andere landen mag worden aangevuld 
met (of zelfs vervangen door) andere natuurlijke enzymen.

FERMENTATIE, GIST EN MEER

Voor de fermentatie schrijven de Europese Unie en Japan voor dat dit uitsluitend op 
basis van gist gebeurt. In de Verenigde Staten staat het hergebruik van gist via de sour 
mash-techniek, oftewel ‘de bodem van de tank,’ toe om melkzuurbacteriën te verzame-
len die ook bijdragen aan het fermenteren van de uit de granen afkomstige suikers. Het 
is over het algemeen verboden om moedwillig andere soorten bacteriën of schimmels 
toe te voegen die het gistingsproces beïnvloeden, hoewel wilde gisten en bepaalde 
soorten bacteriën en schimmels die van nature in de atmosfeer voorkomen wel het 
karakter van een whisky beïnvloeden (factoren die, samen met de kwaliteit van het 
water tijdens het brouwen en de fermentatie, en de klimaatomstandigheden tijdens 
het rijpen, grotendeels de eigenheid bepalen, om van het terroir van een whisky nog 
maar te zwijgen). De kwaliteit van het water is te controleren, vooral de zuurtegraad. 
Meestal is bij de fermentatie en de distillatie het gebruik van ontschuimingsmiddelen 
toegestaan om het overlopen van de tanks en de distilleerkolven te voorkomen.
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mouten - ontkiemen

Het mouten is de eerste stap in het omzetten van het graan in alcohol. Het doel 
is het zetmeel van de gerst (rogge of tarwe bij sommige whisky’s) op te breken 
en te veranderen in suiker. De enzymen worden geactiveerd om het graan 

te laten ontkiemen en de celwanden te laten springen. Ze zetten het zetmeel om in 
fermenteerbare suikers, in het bijzonder maltose. De moutsuiker wordt later, tijdens de 
fermentatie, afgebroken door de gist, om te worden omgezet in alcohol.

Sinds de jaren zeventig vindt de moutproductie grotendeels buiten de distilleerderij 
plaats in gemechaniseerde, industriële mouterijen. Slechts een paar distilleerderijen 
verzorgen nog zelf het mouten van een deel van het gebruikte gerst, waaronder Bal-
venie, BenRiach, Bowmore, Chichibu, Highland Park, Kilchoman, Laphroaig en Spring-
bank. In de Verenigde Staten komt het vaker voor dat artisanale distilleerderijen hun 
eigen moutruimte bezitten, zoals bij Copper Fox, Coppersea, Corsair, Hillrock, Leopold 
Bros, Maine Craft, Orange County en Rogue Spirits.

OPVANG

1   Barley silo • Gerstsilo • Opslag van de gerst in silo’s.

2   Screener-Grader • Reinigen van de gerst (verwijderen plantaardig afval, stro, steen-
tjes).

ONTKIEMEN

3   Steeping tanks • Weekreservoirs • Reactivering van de slapende gerst door toe-
voegen van water en zuurstof. Dit bestaat uit het meermaals in verwarmde waterbaden 
onderdompelen van de gerst, om zo de diastase-enzymen te activeren die het graan 
laten ontkiemen.

4   Floor maltings • Moutruimtes • Uitspreiden van de gerst om het vocht eruit te 
ver-wijderen. De gerst wordt regelmatig omgekeerd om te luchten en wordt onder con-
stante temperatuur gehouden. Door deze handeling ontstaat de groene aanwas die de 
celwand doorbreekt en het zetmeel vereenvoudigt. Deze handeling vindt meestal geau-
tomatiseerd plaats in saladin boxes of slingerende trommels genaamd malting drums, 
die ook de klu-wens kiemen losschudden. Het ontkiemen moet worden onderbroken 
voordat de aanwas de fermenteerbare suikers verteert. De verkregen groenmout wordt 
vervolgens gedroogd.

het vervaardigingsproces
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iconic whisky50 

Tun
216 of 210 Imperial gallons / Volume ~ 982 of 955 liter

De tun was een soort vat dat al minstens sinds de 15e eeuw in 
gebruik was (de term zelf wordt al ruim duizend jaar in Enge-
land gebruikt) en bevatte ongeveer 252 wine gallons, een een-
heid overeenkomstig met 3,791 liter. Als we dit cijfer wiskundig 
ontleden, ontdekken we dat 252 = 2 x 2 x 3 x 3 x 7, met dus als 
deeltallen 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 enz. Het was ook mogelijk dat 
een Tun 256 wine gallons bevatte, aangezien 256 = 28. Omge-
zet naar 210 Imperial gallons is dit cijfer deelbaar door 2, 3, 5, 

6, 7, 10 enzovoort want 210 = 2 x 3 x 5 x 7. Het volume 216 Imperial gallons is gelijk aan 
2 Butts whisky.
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Deeltal 1 2 3 4 6 8 12 14 16 20 24 28 48 52

Imp. Gallons 216 108 72 54 36 28 18 15 14 10 9 7,66 4,5 4,3

Liter 982 491 327 245 164 127 82 68 61 45 41 34 20 19

Butt
1/2 Tun / 108 Imperial gallons / Volume ~ 491 liter

De butt is zowel een meeteenheid voor vloeistoffen als een 
groot vat voor het vervoer van wijn of water per schip. De En-
gelse Wine Butt bevat 105 Imperial gallons (477 liter), terwijl de 
Whisky Butt bijna 500 liter meet, net als de Bota de exporta-
ción van Jerez. Het is niet verrassend dat het volume van deze 
Bota is gemodelleerd naar het volume van de butt aangezien 
Groot-Brittannië de voornaamste afzetmarkt voor Xereswijnen 
was. Deze werden na verscheping in Britse havens gebotteld.



British Puncheon
1/3 Tun / 72 Imperial gallons / Volume ~ 327 liter

De puncheon is een meeteenheid en een type vat dat sinds de 
15e eeuw in Engeland gebruikt werd, eerst voor wijn en vervol-
gens voor bier. De whiskyindustrie nam het formaat in de 19e 
eeuw over en paste het aan tot 112 of 120 Imperial gallons (509 
of 546 liter). In Japan gebruikt men tot op de dag van vandaag 
puncheons van 480 liter.

Hogshead
1/2 Butt / 54 Imperial gallons / Volume ~ 245 liter

Hogshead (soms uitgesproken als hox-head) betekent letterlijk 
‘varkenshoofd’ en is een Engelse meeteenheid die sinds min-
stens de veertiende eeuw voor zowel wijn als ale werd ge-
bruikt. Whiskyproducenten gingen logischerwijs ook tot het 
gebruik van het formaat over. Er zijn vijf American Standard 
Barrels van 200 liter nodig om vier Bourbon Hogsheads te ma-
ken, waarschijnlijk het meest gebruikte type vat in Schotland.

British (Ale) Barrel of (Wine) Tierce
1/3 Butt / 36 Imperial gallons / Volume ~ 164 liter 

Het ale vat is een eenheid die sinds de 15e eeuw gebruikt werd 
en die door de eeuwen heen kleine wijzigingen heeft onder-
gaan. Deze verouderde eenheid voor whisky werd vervangen 
door de Bourbon barrel van ongeveer 

t r a d i t i o n e l e  b r i t s e  v a t e n 51



95schotland  – highlands

  

  

      

3

FrFl

G

Balblair Vintage 2004 Bourbon
2004/2014 Bourbon

46° UN TRE

Genisteae, sinaasappel, citroen, vanille, anijs, gewone vlier

  

  

      

3

FrFr

Wo

Balblair Vintage 2004 Sherry
2004/2014 Sherry

46° UN TRE

Rozijn, bittersinaasappel, groene appel, suède, kaneel, pure chocolade

Balblair 
distilleerderij 

Gesticht in 1790 door James McKeddy in ruste van 1911 tot 1949,  
sindsdien weer actief. 

Beste jaargangen: 1965-1966, 1974-1975
2 Stills: 1 wash, 1 spirit – 1,8 miljoen LAP

Edderton, Tain, Ross-shire IV19 1LB
Northern Highland

+44 (0) 1862 821 273
www.balblair.com

Eigenaar: Inver House Distillers Ltd (Thai Beverages Plc)



96 schotland  – highlands
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G

Balblair Vintage 2003
2003/2013 Bourbon Cask

46° UN

Kiwi, myosotishoning, karamelmout, sinaasappel, koriander, gember

  

  

      

4

DG

Wo

Balblair Vintage 1999
1999/2014 Ex-bourbon +Ex-Sherry Casks

46° UN TRE

Varen, groene appel, fijnsparhoning, marsepein, banketbakkersroom, witte 
peper

  

  

      

4

WoFr

Wi

Balblair Vintage 1990
1990/2013 2nd Release Spanish Sherry

46° UN

Framboos, rozijn, laoswortel, melkchocolade, oloroso, bessenhoning
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D

Balblair Vintage 1983
1983/2013 Bourbon Oak

46° UN

Citroenverbena, mango, guava, kamperfoelie, honingraat, laoswortel



232 schotland  – blended
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The Famous 
Grouse

The Famous Grouse 40°

Potpourri, amandelhoning, pruim, toffee, gemoute gerst, citroen

  

  

      

3

WoSm

Sm

The Famous 
Grouse

The Black Grouse 40°

Vreugdevuur, gemoute gerst, eik, amandel, turfrook, drop

The Famous Grouse
Gecreëerd in 1896 door Matthew Gloag.  

De naam verwijst naar de Schotse sneeuwhoen.

Een van de 10 grootste merken van Scotch whisky met  
meer dan 30 miljoen liter verkocht per jaar.

Visitor center bij de distilleerderij Glenturret, Crief (Highlands)
www.thefamousgrouse.com

Eigenaar: Edrington



233schotland  – blended
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The Famous 
Grouse

The Black Grouse Alpha Edition 40°

Sinaasappelschil, pure chocolade, turfmout, vanille, drop, teer
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OFr

Wo

The Famous 
Grouse

The Naked Grouse 40°

Kers, geroosterde amandel, leer, vijg, kaneel, tabak
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WoD

Wo

The Famous 
Grouse

16 YO
Double Matured

40°

Butterscotch, peer, nootmuskaat, kers, kaneel, vanille

  

  

      

6

FrFr

Wo

The Famous 
Grouse

40 YO
Blended Malt

47°

Mango, kardemom, mandarijn, kaneel, gember, turfrook



Aberfeldy
18 YO

Blair Athol
Manager’s Dram

Blanton’s
Bourbon Gold Edition

Fettercairn
24 YO

Glann ar Mor
Taol Esa

Millburn
25 YO

Old Pulteney
21 YO

Woodford Reserve
Double Oaked

Balblair
Vint. 1983

Bunnahabhain
18 YO

Clynelish
BBR 1996

Fettercairn
24 YO

Glendronach
CS Batch 3

VLEESWAREN

Whisky Aroma’s Combinatie

Heidehoning, lila, nootmuskaat, 
ginseng

Ham met honing

Amandelolie, bibliotheek, salie, 
gember

Konijnterrine met dragon, 
konijn met tijm

Rogge, abrikoos, kaneel, 
pecannoot

Rookworst

Vin de noix, leisteen, vleespastei, 
bramenwijn

Foie gras

Ananas, geroosterde gerst, dadel, 
zout, citroen

Foie gras au torchon

Kastanjehoning, ibericoham, 
ananas, citroenconfituur, 
nootmuskaat

Bellotaham

Gember, essentiële olie van 
citroen, bernagie, witte peper, 
natte steen

Culatelloham

Eikenhout, karamel, noten, 
esdoornsiroop, specerijen

Parmaham

GROENTEN, CHAMPIGNONS

Whisky Aroma’s Combinatie

Verbena, guave, kamperfoelie, 
galanga

Erwten

Zwarte mout, kastanjehoning, 
lederen bekleding, houtsnijwerk, 
witte peper

Paddenstoelensoep, 
geroosterde kastanje

Eucalyptushoning, aarde, 
essentiële olie van citroen, 
angosturaschors

Morille, risotto van 
paddenstoelen

Vin de noix, leisteen, vleespastei, 
bramenwijn

Truffels

Jujubehoning, verse tabak, perzik, 
rundvleesbouillon, saffraan, 
gekonfijte citrus

Paëlla
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Single Malts 38 Caperdonich 76 Mortlach 114 Longrow

1 Glenfarclas 39 Linkwood 77 Glen Ord 115 AnCnoc

2 Glenlivet 40 Balvenie 78 Ben Nevis 116 Yoichi

3 Bowmore 41 Dailuaine 79 Deanston 117 Cooley Unpeated

4 Highland Park 42 Ledaig 80 Glen Spey 118 Cooley Peated

5 Auchentoshan 43 Port Ellen 81 Glen Keith 119 Yamazaki

6 Glen Deveron 44 Craigellachie 82 Glencadam 120 Hakushu

7 Longmorn 45 Dallas Dhu 83 Convalmore 121 Arran

8 Tamdhu 46 Glenlossie 84 Glendullan 122 Croftengea

9 Glen Grant 47 Benromach 85 Glen Elgin 123 Glengoyne

10 Bunnahabhain 48 Balmenach 86 Glenesk 124 Miyagikyo

11 Tomatin 49 St. Magdalene 87 Millburn 125 Glenmorangie

12 BenRiach 50 Bladnoch 88 Speyburn 126 Hazelburn

13 Dalmore 51 Bushmills 89 Tomintoul 127 Port Charlotte

14 Talisker 52 Old Pulteney 90 Pittyvaich 128 Penderyn

15 Glenfiddich 53 Caol Ila 91 Dufftown 129 Kilchoman

16 Glenturret 54 Aberlour 92 Lochside 130 Chichibu

17 Scapa 55 Royal Brackla 93 Glen Scotia 131 Hanyu

18 Inchgower 56 Coleburn 94 Old Fettercairn 132 Karuizawa

19 Glen Garioch 57 Glen Mhor 95 Auchroisk Grain Whisky

20 Inverleven 58 Strathisla 96 Glendronach G1 North British

21 Glenglassaugh 59 Teaninich 97 Littlemill G2 Carsebridge

22 Glenkinchie 60 Aberfeldy 98 Lomond Inverleven G3 Caledonian

23 Bruichladdich 61 Brora 99 Glenugie G4 Cameronbridge

24 Macallan 62 Glenlochy 100 Strathmill G5 Invergordon

25 Rosebank 63 Glentauchers 101 Knockando G6 Port Dundas

26 Clynelish 64 Mannochmore 102 Dalwhinnie G7 Girvan

27 Springbank 65 Imperial 103 Royal Lochnagar G8 Cambus

28 Tullibardine 66 Ardmore 104 Glencraig G9 Loch Lomond

29 Laphroaig 67 Banff 105 Tormore G10 Strathclyde

30 Glenrothes 68 Blair Athol 106 Cardhu G11 Nikka Coffey Grain

31 Isle of Jura 69 Glen Albyn 107 Glenallachie G12 Nikka Coffey Malt

32 Edradour 70 Balblair 108 Allt-a-Bhainne G13 Chita

33 Ardbeg 71 Glenburgie 109 Mosstowie G14 Dumbarton

34 Tamnavulin 72 Miltonduff 110 Oban Bourbon Whiskey

35 Glen Moray 73 Aultmore 111 Lagavulin B1 Heaven Hill

36 Benrinnes 74 North Port 112 Inchmurrin B2 Bernheim

37 Cragganmore 75 Glenury Royal 113 Braes of Glenlivet B3 Rock Town

ontcijferingstabellen

De ontcijferingstabellen hieronder vormen een overzicht (in zowel numerieke als 
alfabetische volgorde) van de distilleerderijen die de Scotch Malt Whisky Society 
uitsluitend als nummers vermeldt.

NUMERIEKE VOLGORDE

392 




