BENRIACH CURIOSITAS AGED 10 YEARS

Whisky - Skottland, Speyside
Produsent: BenRiach
Webside: https://www.benriachdistillery.com
Produsentbeskrivelse:
BenRiach er det lille destilleriet med den store samlingen av eksperimentelle fat med
Singel Malt Whisky. De er ikke redd for å bryte med konvensjonene for å skape nye og
spennende Single Malts og kaller selv det de driver med for Maltology. Destilleriet
finner vi midt i hjertet av Speysideregionen rett ved landsbyen Longmorn i Morayshire.
Malting står sentralt i whiskyproduksjonen og det har vært maltproduksjon hos
BenRiach helt siden destilleriet ble grunnlagt i 1898. Fra tidlig på 1970-tallet har
BenRiach laget både peated og un-peated Single Malts.
Produktinformasjon:
Tidlig på 1970-tallet utfordret BenRiach den klassiske Speysidestil ved å reintroduserte det forrige århundrets tungt torvpregede whisky og har fortsatt med det
siden. Hvert år siden har BenRiach destillert whisky maltet med torv fra det skotske
høylandet. Denne whiskyen brukes til å lage torvpregede Single Malts, ofte med
latinske navn, som Curiositas. Dette er meget uvanlig fra et destilleri i hjertet av
Speyside, men usedvanlig vellyket. Tradisjonelt sies det at torvpregede maltwhiskier
når den optimale balansen mellom bittersøt torv og fatpreg etter 10 års modning.

Passer til:

Curiositas er definitivt en ukonvensjonell Speyside malt og en dram som du gjerne kan
nyte med noen dråper vann. En Single Malt som pirrer nysgjerrigheten - akkurat som
navnet tilsier.
BESTILLINGSINFORMASJON
Volum:

0.7

I kasse:

6

Emballasje:

Glass

Vinmonopol nr:

4995901

Vinmonopol pris:

kr 759,90

Smaksnotater:
Gyllen rav i farge. Utpreget torvrøyk på duft, med toner av honning, frukt og eikepreg.
På smak får man en bølge med torv, fulgt av en ekstravagant og kompleks miks av
frukt, lyng, nøtter, eiketoner og krydder.

Alkohol:

46.0 %vol

Bruk av alkohol kan gi ulike
skadevirkninger. Nærmere informasjon
finner du her.
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