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THE BENRIACH
BIRNIE MOSS
SCOTCH SINGLE MALT

HERKOMST: Schotland, Speyside
KEY WORDS: Rokerig, vanille, eikenhout
KLEUR: Goud
GEUR: Rijke turf en vanille, in balans
SMAAK: Turf, vanille en tropisch fruit
ALCOHOL:  48%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `BenRiach is Keltisch voor de Heuvel van Riach.

 `BenRiach gebruikt 100% Schotse gerst, 
afkomstig uit de Speyside en Noordoost 
Schotland. 

 `Voor het mouten wordt Highland turf 
gebruikt.. Die geeft doorgaans aroma’s af die 
doen denken aan een kampvuur., terwijl een 
medicinale toon hier ontbreekt.

 ` In Warehouse 13 liggen voornamelijk virgin 
oak-, moscatel- en marsalavaten waarin whisky 
rijpt voor specialties en limited editions.

Geen 18, geen alcohol.
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GESCHIEDENIS

De BenRiach distilleerderij werd opgericht in 1897 door John Duff, maar moest de deuren al in 1900 
sluiten door de Schotse whiskycrisis die veroorzaakt werd door de Pattison crash. Pas in 1965 werden 
de ketels weer opgestookt totdat ze in 2002 wederom het zwijgen werden opgelegd. BenRiach is echter 
een karaktervolle overlever en ging in 2004 weer open om sindsdien met verve de meest prachtige single 
malts het licht te doen zien. BenRiach is in 2016 eigendom geworden van het Amerikaanse drankenconcern 
Brown-Forman, ook bekend van Jack Daniel’s en Woodford Reserve.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

BenRiach is een onconventionele Speyside-distilleerderij. Men stookt zowel geturfde als ongeturfde whisky 
en zelfs een driemaal gedistilleerde variant, wat zeer ongebruikelijk is voor Schotse whisky. De grote 
verscheidenheid aan vaten die gebruikt worden is typerend voor BenRiach die dit spel met vaten de sinds 
juli 2017 officieel geregistreerde term ‘maltology’ heeft gegeven. The Birnie Moss variant voegt een intens 
rookaroma toe aan het fruitig en romige karakter van BenRiach. De naam van deze expressie verwijst naar 
een wild en winderig veengebied in de directe omgeving van de distilleerderij.

PROEFNOTITIE

Rijk en zoet, met krachtige rook, in balans ge-
houden door tonen van vanille en tropisch fruit. 
De afdronk is, kort gezegd, stevig!

RECENTE ONDERSCHEIDINGEN

 ` IWSC 2017 - SIilver Outstanding

Traditionele f loor maltings 
van The BenRiach.


