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Geen 18, geen alcohol

TENJAKU
JAPANESE BLENDED WHISKY

HERKOMST: Japan 
KEY WORDS: Japanese blend, licht rokerig,   
 zoete ondertonen 
KLEUR: Licht amber
GEUR: Een lichte smoke, zoet, peer,   
 gedroogd fruit
SMAAK: Stevig, licht kruidig, wit eiken,  
 zoete ondertonen
ALCOHOL: 40%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Tenjaku is een Japanse blend met een smaak 
die zo zuiver is als de Japanse lente en een 
onevenaarbare prijs-kwaliteitverhouding. 

 `De Japanse karakters op de fles van Tenjaku 
staan voor de Hibari vogel (leeuwerik).

 ` In Japan is de Hibari het symbool voor de 
start van de lente, het meeste waardevolle en 
geliefde moment van het jaar.

 `De whisky’s voor deze Japanese blend zijn 
zorgvuldig geselecteerd en er wordt enkel 
natuurlijk bronwater gebruikt.
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GESCHIEDENIS

Tenjaku wordt gecreëerd in Fuefuki, een stad ten Oosten van het Kofu Basin in de Yamanashi. Het land 
in dit gebied is bijzonder vruchtbaar en wordt omringd door de Chichibu bergen. Even verderop vind je 
Mount Fuji en de zuidelijke Alps. Een plek van ongerepte natuur, waar orchideën eindeloos bloeien en het 
water kristalhelder is. Tenjaku is een ode aan deze schoonheid van de natuur en staat voor de zuiverheid 
van de lente. In Japan is het ieder jaar een ontzettend waardevol en geliefd moment als de lente aanbreekt.

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Master blender Kenji Watanabe staat aan het roer van Tenjaku. Wantanabe is een gerenomeerde naam in 
Japan en staat met name bekend om zijn vakmanschap in het creëren van de mooiste wijnen en Japanse 
whisky’s. Watanabe werkt met een duidelijke filosofie: Be generous with the time for your craft. Het water 
van de Fuefuki rivier, dat gebruikt wordt bij het creëren van deze whisky, stroomt  door de bergen en 
wordt gezuiverd door het vulkanisch gesteente. Het water wordt hierdoor niet alleen nogmaals gezuiverd, 
maar krijgt een unieke mineraalbalans. Dit water, de ziel van de whisky, is verantwoordelijk voor de soepele 
en zachte tonen. 

PROEFNOTITIE

Een toegankelijke whisky met een bijzonder soepel en krachtig palet. Kruidige tonen worden ondersteund 
door diverse lagen gedroogd, zoet fruit. De subtiele rooktonen van deze whisky maken het geheel compleet.
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