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16YO
SCOTCH SINGLE MALT

HERKOMST: Schotland, Isle of Jura
KEY WORDS: Licht geturfd
KLEUR: Donker goud
GEUR: Honing, hout, lichte rook
SMAAK: Kruidig, diep
ALCOHOL:  43%
FORMATEN: 35cl en 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Malt whisky van een afgelegen eiland voor de 
zuidwestkust van Schotland.

 ` Jura is de enige distilleerderij op het gelijk-
namige eiland. Er wonen nog geen 200  
mensen en meer dan 5.000 herten.

 `De inwoners heten Diurachs en het zijn echte 
verhalenvertellers; de namen van de Jura single 
malts zijn daarvan afgeleid.

Geen 18, geen alcohol.
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GESCHIEDENIS

De eerste distilleerderij op het eiland Jura werd in 1810 gebouwd en heette Small Isles Distillery. Ze werd 
diverse keren verkocht en uiteindelijk in 1903, na een ruzie tussen de grondbezitter en de eigenaar van de 
distilleerderij, gesloten en deels afgebroken. In 1960 werd Jura “2” gebouwd, als onderdeel van het creëren 
van werkgelegenheid voor de Diurachs. Sindsdien wordt er onafgebroken een delicate whisky gemaakt, de 
enige op het eiland.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Met twee paar forse ketels (ze behoren tot de grootste in de industrie), heeft Jura een productiecapaciteit 
van 2,2 miljoen liter op jaarbasis. Jura Superstition is gerijpt in ex-bourbon vaten en er zitten whisky’s in van 
verschillende leeftijden tot wel 21 jaar oud. De fles is een bijzonderheid op zich, direct herkenbaar door 
de taillering, die als het ware uitnodigt om de fles op te pakken. Jura is ook onlosmakelijk met de Engelse 
literatuur verbonden. Ooit schreef George Orwell op dit eiland zijn manuscript voor de roman “1984”. 
Gelukkig is het eiland heel wat zonniger dan Orwell’s doemscenario.

PROEFNOTITIE

Hints van honing en grenenhout. Kruidig, door 
turfrook omgeven, die voor extra diepte zorgt. 

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 `Whisky Shop 2012 - Whisky of the Year

 `SFWSC 2012 - Gold

 `BTI 2012 - Gold

 ` IWSC 2013 - Silver

 ` ISC 2014 - Silver

 ` IWSC 2014 - Silver & Outstanding

De gigantische ketels van Jura


