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NAS (No Age Statement)
No Age Statement betekent simpelweg dat er geen leeftijdsaanduiding staat
vermeld op het label van de fles. Volgens de Schotse wet moet een whisky
minstens 3 jaar hebben gerijpt. Een NAS whisky bestaat dus uit whisky van
minimaal 3 jaar oud, maar kan ook bijvoorbeeld 8 jaar, 12 jaar of 18 jaar oude
whisky bevatten. Zonder leeftijdsaanduiding heeft de distilleerderij meer
flexibiliteit in wat ze produceren, omdat ze niet zijn beperkt door leeftijd.

Waarom maken distilleerderijen NAS whisky?
Whisky is een product dat steeds populairder wordt, ook ver buiten Europa. De
vraag naar whisky is de laatste tijd enorm gestegen. Het wordt steeds lastiger om
aan de vraag te blijven voldoen en oudere whisky’s worden steeds schaarser. Door
ook jongere whisky’s te gebruiken kunnen producenten, indien nodig, grotere
hoeveelheden op de markt brengen.
Het probleem hiervan is dat volgens de Schotse regels altijd de leeftijd van de
jongste whisky op de fles vermeld moet worden. Als er bijvoorbeeld zowel 3 jaar
oude whisky als 8 jaar oude whisky wordt gebruikt, is de producent verplicht om de
leeftijd van 3 jaar te vermelden op de fles. Bij consumenten leeft (overigens niet
altijd terecht) vaak het idee dat oudere whisky altijd beter is. Om dit te vermijden
vermelden producenten bij een NAS whisky geen leeftijd op de fles.

Is de kwaliteit van NAS whisky minder?
Bij de term No Age Statement denk je misschien meteen aan jonge whisky, maar
dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Daarnaast wordt de kwaliteit van whisky niet
alleen maar bepaald door de leeftijd. Ouder betekent niet altijd beter, en dus hoeft
een NAS whisky niet per definitie slechter te zijn. De kwaliteit van het vat en de
klimaatomstandigheden tijdens het rijpen hebben een grotere invloed. Uiteindelijk
is het ook een kwestie van smaak, en zullen de meningen verdeeld zijn.

Agenda
16 december 2016

Feestavond

10/11 februari 2017

Hielander Whisky Festival

Mededeling
Op de afgelopen ledenvergadering van 25-01-2016 is besloten om de contributie
te verhogen tot € 25,-. Al vele jaren is het bedrag ongewijzigd gebleven, maar
helaas was dit niet meer vol te houden. Kijk alstublieft even na of u misschien
een automatische overschrijving heeft staan die aangepast moet worden. Het
scheelt onze penningmeester een hoop werk wanneer het in 1 keer goed gaat.

Benromach Origins Optic Barley Batch #3
Distileerderij:

Benromach

Vintage:

2000

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

50 %

Streek:

Speyside

Benromach Origins Batch No. 3, distilled in
2000, has been created using the finest
Optic barley then matured in Sherry casks.
It displays zesty citrus flavours, softly
infused with spicy aniseed and menthol
notes.
Matured exclusively in sherry casks at
2ppm.

Neus:
Fresh with a subtle malty nose, hints of dry grass and fresh hay. Some ripe
banana notes linger and a barley sugar note develops. With water - Cereal
notes with hints of fresh hay. Sweet with delicate fruit cake influences.
Smaak:
Mouth warming with a rounded hint of spice. Some tropical fruits with a
defined sweetness and a toasted malt edge. With water - An initial hint of
spice rounded with earthy influences. A heavy sweetness remains with a subtle
hint of toasted malt.
Afdronk:
Coffee bitterness, spices and aniseed.

Benromach Organic
Distileerderij:

Benromach

Vintage:

2008

Bottled:

2014

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

43 %

Streek:

Speyside

Deze bijzondere whisky is volledig
biologisch van begin tot einde. Een
heerlijke speyside single malt whisky.
Gerijpt in Virgin Oak vaten.
Benromach is de eerste distileerderij
die een gecertificeerde, volledig
organische whisky op de markt heeft
gebracht.

Neus:
Eerst zoete aroma’s en tonen van mout. Later tonen van vanille, toffee en
banaan.
Smaak:
Romig met peper, (Tropisch) fruit, donkere chocolade en rijpe banaan. Verdere
frisse citrus tonen.
Finish:
Lange en zoete afdronk met tonen van fruit en vanille.

Glen Scotia 12
Distileerderij: Glen Scotia
Leeftijd:

12

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

40 %

Streek:

Campbeltown

Glen Scotia, veel liefhebbers zal het
wellicht bekend in de oren klinken
maar daar houdt het dan meestal ook
wel op. Het is een van die
distilleerderijen die door verreweg de
meesten niet als ‘mainstream’ gezien
wordt en daarom vaak ook niet als
interessant wordt beschouwd.
Lang waren er geen eigen releases en
was Glen Scotia vooral bij independent
bottelaars als Gordon & MacPhail,
Blackadder en Signatory Vintage
verkrijgbaar. Slechts een 6yo Peated en
een 12yo kwamen er op de markt maar sinds eind 2012 staat er een nieuwe core
range bestaande uit een 10yo, 12yo, 16yo, 18yo en 21yo waarvan de tweede er
inmiddels niet meer is. Dit is dus de oude botteling!
Kleur: Licht amber.
Neus: Soepel, ziltig "zeenevel" aroma, rijp fruit (peer, appel), zoethout en
biscuit.
Smaak: Rijk, soepel, iets vettig, aroma's van verse noten, geconfijte vruchten,
licht turf en iets kokosnoot.
Finish: Een lange warme afdronk, vol fruit, gemout graan, gras aroma's en
ziltige tonen.

Glen Scotia Double Cask
Distileerderij:

Glen Scotia

Leeftijd:

NAS

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

46 %

Streek:

Campbeltown

Glen Scotia Double Cask is een
prachtige whisky die heeft mogen
rijpen in een combinatie van eerste
vulling bourbon vaten waarna hij is
over gegoten op Pedro Ximenez Sherry
vaten. Het is een uitstekend malt
whisky en perfect in balans met
aroma's en smaken van kruiden, rijpe
vruchten en de karakteristieke zee
spray ( iets ziltig ) met vanille, hij heeft
een heerlijke eiken finish zo als we
vaker tegen komen bij Glen Scotia.
Neus: Erg zoet. In eerste instantie is het allemaal crème caramel,
gekarameliseerde fruitsuikers, hout suiker, toffe en fudge, voordat er wat appel
en perzik doorkomt. Na verloop van tijd een rokerige toon van bourbon met een
aangename stoffige droogheid. Dat is wat krachtig.
Smaak: Zoete start, nogal vet en alhoewel de alcohol zorgt voor een buzz met
tintelingen op de tong, is het resultaat een goed gewicht van het middenpalet.
Het droge distillaat karakter is er nog steeds, maar er komt wat diepte bij. Water
laat de verschillende elementen wat meer zien, maar voegt ook gedroogde munt
toe.
Finish: Diep en donker.

Pauze

Bunnahabhain Ceobanach batch 2
Distileerderij:

Bunnahabhain

Leeftijd:

NAS

Inhoud:

70 cl

Alcohol%:

46,3 %

Streek:

Islay

De Bunnahabhain Ceobanach is de
nieuwste Bunnahabhain expressie
en heeft als bedoeling een
impressie te geven van de stijl van
de distilleerderij zoals die aan het
einde van de negentiende eeuw
was. Dat betekend veel turf. De
naam (spreek uit als "kyaw-binoch") is dan ook Keltisch voor
rokerige mist. Master Distiller Ian MacMillan selecteerde voor deze botteling
alleen de beste bourbonvaten. Ze geven de whisky zijn romig zoete smaak,
prachtig in balans met de rokerige en maritieme tonen. Dit is een botteling uit
Batch 2.
Neus:
Intens en levendig door aroma’s van turfrook, zacht eikenhout en zeezout.
Smaak:
Rond en mollig, tonen van gerstemout worden gevolgd door turfrook en vanille
van de bourbonvaten, hints van witte peper en bittere sinaasappel en een vleug
zeezout maken dit een ouderwetse Islay whisky.
Afdronk:
Een fijne balans tussen zoete en maritieme tonen, met accenten van peper en
rook.

Bunnhabhain Moine
Distileerderij:

Bunnahabhain

Distilled:

23/01/2008

Bottled:

27/10/2015

Inhoud:

70 cl

Cask:

#122, Refill Butt

Flessen:

858

Alcohol%:

46 %

Streek:

Islay

Moine is een Gaelic woord voor turf, Moine is dan
ook een stevig geturfde whisky.
Bunnahabhain maakt slechts één maand per jaar
geturfde whisky.

Kleur:

Wit goud.

Neus:

Jong maar vol van zoetheid, klei, licht medicinale turf.

Smaak:

Turf, moutig, rijp fruit, anijs.

Afdronk:

Medium en rokerig.

Notities

