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YAMAZAKI
DISTILLER’S RESERVE
JAPANESE SINGLE MALT

HERKOMST: Japan
KEY WORDS: Drie vatrijpingen
KLEUR: Goud
GEUR: Rood fruit, mizunara eik
SMAAK: Vers fruit, kokosnoot, kaneel
ALCOHOL:  43%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Yamazaki single malt werd in 1984 voor het 
eerst op de markt gebracht.

 `Dit is de eerste Japanse single malt die serieus 
wereldwijd op de kaart werd gezet.

 `Vriend en vijand waren verbaasd toen 
Yamaziki al snel met prijzen werd overladen.

 `Yamazaki is met recht de Japanse oerwhisky.

Geen 18, geen alcohol.
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GESCHIEDENIS

De Yamazaki distilleerderij is opgericht in 1923 en daarmee de oudste van Japan. De oprichter van 
Yamazaki heette Shinjiro Torii. Hij was degene die Masataka Taketsuru naar Schotland stuurde om daar 
onder andere bij de distilleerderij van Hazelburn de kunst van het whisky distilleren onder de knie te 
krijgen. Taketsuru was de pionier onder de Japanse whiskydistillateurs en nog steeds een voorbeeld voor 
de huidige generatie. Hakushu is het jongere zusje van Yamazaki. Beide distilleerderijen leveren single malts 
voor de Japanse blended whisky Hibiki. In 2012 werd een versie van Yamazaki tijdens de World Whisky 
Awards uitgeroepen tot beste single malt whisky ter wereld. Sindsdien overstijgt de vraag het aanbod.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Yamazaki single malt is gemaakt van geïmporteerde gemoute gerst. Er staan verschillende vormen pot stills 
in de distilleerderij, wat vrij ongewoon is. Er worden verschillende soorten vaten gebruikt voor het rijpen, 
waaronder exemplaren die gemaakt zijn van de Japanse mizunara eik. Door distillaten uit verschillende 
ketels te combineren met vattypen, kan Yamazaki een grote variëteit aan whisky’s creëren. Voor de 
Distiller’s Reserve zijn bordeaux-, sherry- en mizunara eikenhouten vaten gebruikt.

PROEFNOTITIE

Aardbeien, kersen, mizunara. Mild met vers fruit: 
framboos, witte perzik met een vleugje kokos-
noot. De afdronk is zoet met vanille, schoon met 
een hint van kaneel. 

De koperen ketels van Yamazaki

 l ijken op hun Schotse neven.


