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Geen 18, geen alcohol.

SHACKLETON
SCOTCH BLENDED MALT

HERKOMST: Schotland 
KEY WORDS: Fruit, vanille, lichte smoke 
KLEUR: Amber
GEUR: Vanille, kaneel, gekarameliseerde  
 appel en gember
SMAAK: Donkere suiker, zoet gedroogd  
 fruit en geglazuurde ananas   
 gevolgd door een zuchtje
 kampvuur smoke
ALCOHOL: 40%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Shackleton is een unieke blend van 20 van de 
beste Highland malts, gecreëerd als een ode 
aan de legendarische ontdekkingsreiziger 
Sir Ernest Shackleton. 

 `Shackleton wordt samengesteld door 
masterblender, en wereldwijd whisky icoon, 
Richard Paterson. Richard Paterson is tevens 
masterblender The Dalmore.
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GESCHIEDENIS

Shackleton is een whisky met een geschiedenis uniek in zijn soort. Het verhaal van Shackleton is een ode 
aan de legendarische ontdekkingsreiziger Sir Ernest Shackleton. In 1907 bracht Sir Ernest Shackleton 25 
kratten Mackinlay’s whisky aan boord op zijn schip voor de expeditie naar Antarctica. Met als doel de 
teamspirit onder zijn bemanning te boosten. Dit krat whisky bestond uit Mackinlay’s Rare Old Highland 
Malt Whisky, speciaal samengesteld om de extreem lage temperaturen te kunnen weerstaan. Een eeuw 
later, in 2007, werden 3 kratten perfect gepreserveerde whisky gevonden in het ijs onder het thuiskamp van 
Shackleton. Op basis van het DNA van deze unieke whisky, heeft geestvader Richard Paterson de huidige 
Shackleton whisky samengesteld. 

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Shackleton is een unieke blend van 20 van de beste Highland malts. Deze malts zijn hand geselecteerd door 
master blender Richard Paterson. Welke 20 blends dit precies zijn is tot vandaag de dag een goed bewaard 
geheim gebleven. 

PROEFNOTITIE

Een verfrissend en zoet aroma van fruit en gember komt je tegemoet bij het nemen van de eerste 
slok. De tonen van zoet, gedroogd fruit en lichte hinten van een kampvuur smoke voeren je mee op 
ontdekkingsreis. De afdronk is stevig en onthult laatste tonen van praline. 
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