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LAPHROAIG
SELECT
SCOTCH SINGLE MALT

HERKOMST: Schotland, Islay 
KEY WORDS: Rijping in verschillende vaten
KLEUR: Licht goud
GEUR: Turfrook, rijp fruit
SMAAK: Volzoet, klassieke turfrook
ALCOHOL:  40%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `De hardhitter onder de whisky’s van het eiland 
Islay. Beslist geen middle of the road whisky: je 
bent voor- of tegenstander.

 ` In 2015 viert Laphroaig het 200-jarig bestaan.

 `Over deze iconische single malt zijn zelfs hele 
boeken geschreven.

 `De 10-jarige Laphroaig is een van de best 
verkopende peated single malts ter wereld.

Geen 18, geen alcohol.
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Als ‘Friend of Laphr oaig’ kr ijg je

 je eigen stukje land bij de distil leerderij.

 Met bijna 600.000 Friends  timmert 

Laphr oaig wereldwijd hard aan de weg. 

Voor meer informatie en al le v oordelen: 
www.laphr oaig.com.

GESCHIEDENIS

De geschiedenis van Laphroaig is uitermate goed gedocumenteerd. De archieven zijn al twee eeuwen 
bijzonder goed bewaard gebleven. Wellicht is dat te danken aan het feit dat tot ver in de 20ste eeuw de 
distilleerderij nog in handen was van afstammelingen van de oprichters. In 1956 werd Bessie Williamson de 
eerste vrouwelijke manager én eigenaar van een Schotse distilleerderij. Dat bleef ze tot 1973. Via diverse 
overnames in de decennia daarna kwam deze iconische distilleerderij in 2014 in handen van Beam Suntory.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Laphroaig wordt gemaakt van zwaar geturfde gerst. Een deel daarvan wordt gemout op de eigen 
moutvloer en nog met de hand gekeerd. De rest komt van de naburige, zeer grote trommelmouterij 
in Port Ellen, die ook voor andere distilleerderijen op het eiland gerstemout produceert. De Select 
is samengesteld uit Laphroaigs die gerijpt zijn in nieuwe Amerikaans wit eiken vaten, Pedro Ximenez 
hogsheads, Oloroso sherry butts, Quarter Casks en ex-bourbon barrels. 

PROEFNOTITIE

Eerst turfrook, daarna fruit, van de sherryvaten. 
Tikje droog en bloemig. Vol, met een zoete start, 
gevolgd door de klassieke rooksmaak. Rijp fruit 
in de afdronk. 


