A BRAND NEW DAY

FETTERCAIRN 12YO
SCOTCH SINGLE MALT WHISKY
HERKOMST:
KEY WORDS:
KLEUR:
GEUR:
SMAAK:
ALCOHOL:
FORMATEN:

Schotland, Highlands
Puur en zuiver, tropisch,
Schotse Highlands
Amber goud
Honing met vanille, peer
en zachte kruiden
Frisse nectarine, tropisch fruit
en geroosterde koffiebonen
40%
70cl

OMSCHRIJVING
` Fettercairn heeft een uitzonderlijk puur
distillaat dankzij haar unieke destilleerproces
waarbij de koperen hals van de stills aan de
buitenzijde gekoeld wordt.
` De eenhoorn in het logo van Fettercairn staat
niet alleen symbool voor Schotland, maar ook
voor puurheid en kracht. Twee termen die
perfect passen bij de whisky van Fettercairn.
` Naast de verfijnde 12YO Fettercairn, kent
het merk een super premium range met
zeer schaarse aged varianten. Onder andere
varianten van 28YO, 40YO en 50YO.
` Richard Paterson, wereldwijd whisky icoon,
is de master blender van Fettercairn. O.a.
bekend van het luxueze merk The Dalmore.
Geen 18, geen alcohol

In 1824 zette Sir Alexander Ramsay zich volledig in voor de licentiëring en legalisatie van Scotch whisky,
wat er uiteindelijk toe leidde dat de Fettercairn distilleerderij één van de eerste erkende distilleerderijen
in Schotland werd. Tegelijkertijd was Ramsay een zeer doordachte zakenman en recruiteerde hij illegale
whiskymakers als zijn eerste stillmen in de overtuiging dat alleen zij de ervaring hadden om een single malt
whisky volgens Ramsay’s hoge normen te maken.
INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE
Fettercairn is een whisky die uniek is in zijn puurheid! Daarom draagt Fettercairn ook de eenhoorn in
haar logo. De Fettercairn distilleerderij is als enige distilleerderij gelegen aan de voet van Schotlandse
Caringorm Mountains in de Highlands. Hier wordt een uitzonderlijk puur distillaat gecreëerd door middel
van een eigen techniek die alleen in de Fettercairn distilleerderij wordt gebruikt. De hals van de stills
worden gekoeld met behulp van een unieke koperen ‘cooling ring’ die zich met water vult en continu de
stills doordrenkt. Dit zorgt niet alleen voor een meest zuiverst mogelijke spirit, maar geeft Fettercairn een
kenmerkend karakter en creëert een bijzondere kleur aan de koperen stills, namelijk patina, die je terugziet
op verpakking. De Fettercairn 12YO rijpt 12 jaar in American white oak ex-bourbon vaten.
PROEFNOTITIE
De unieke manier van distilleren vind je terug in het palet: een mooie gelaagdheid met smaken variërend
van tropisch fruit tot kruidig gember. Je proeft frisse tonen van nectarine, witte bloesem met een romige
ondertoon van melkchocolade. De afdronk onthult subtiele tonen van gebrande koffie, deze zorgen voor
een perfect contrast.
RECENTE ONDERSCHEIDINGEN
` ISC 2019 - Silver
` IWSC 2019 - Silver
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