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BOWMORE
25YO
SCOTCH SINGLE MALT

HERKOMST: Schotland, Islay 
KEY WORDS: Sherry, rook, toffee, complex
KLEUR: Rood koper
GEUR: Sherry, rokerige hints, fruit
SMAAK: Toffee, hazelnoot, lichte turfrook
ALCOHOL: 43%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Bowmore is de oudste distilleerderij van het 
eiland Islay.

 `Number 1 Vaults is het oudste whiskypakhuis 
ter wereld.

 `Bowmore heeft als één van de zeer weinige 
distilleerderijen nog een eigen vloermouterij.

 `De distilleerderij ligt op een prachtige locatie 
aan de oever van Loch Indaal.

Geen 18, geen alcohol.
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GESCHIEDENIS

De distilleerderij van Bowmore is in 1779 gebouwd in het gelijknamige stadje uit 1768, dat tevens de 
hoofdstad van het eiland Islay is. Het is het werk van Daniel Campell The Younger, die veel deed om 
de levensomstandigheden van de eilanders te verbeteren. Het ronde kerkje van Bowmore is zonder 
hoeken gebouwd zodat de duivel zich daar niet in kon verschuilen. Hij verschool zich in een leeg vat op de 
distilleerderij en dat werd verscheept naar het vasteland. Bowmore heeft een serie bottelingen die The 
Devil’s Casks heet. De distilleerderij ligt aan Loch Indaal, een grote zeearm die Islay bijna in tweeën snijdt.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Het eiland Islay is bekend om zijn rokerige malts. Bowmore is beslist niet de rokerigste van het stel maar 
kenmerkt zich juist door een subtieler gebruik van turfrook bij het drogen van de mout. Dat gebeurt deels 
nog op de eigen moutvloer, met de hand. Dat is een zeldzaamheid in de Schotse whiskyindustrie. Voor het 
rijpen worden ex-bourbon barrels van Amerikaanse eiken en ex-sherry vaten van Spaans eiken gebruikt. 

PROEFNOTITIE

Een geweldige fusie van toffee en hazelnoot, met 
lichte turfrook. Intense sherry en rijpfruit. Zacht, 
rond, subtiel en zeer complex. Een uitermate 
evenwichtige dram en één van whiskyschrijver 
Hans Offringa’s absolute favorieten. 

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 ` IWSC 2014 - Gold & Outstanding

 ` ISC 2014 - Silver

Een kijkje in Number 1 Vaults


