A BRAND NEW DAY

TENJAKU
PURE MALT
JAPANESE SINGLE MALT WHISKY
HERKOMST:
KEY WORDS:
KLEUR:
GEUR:
SMAAK:
ALCOHOL:
FORMATEN:

Japan
Japanese single malt, licht 		
rokerig, zoete ondertonen
Diep amber
Noten, groene appels,
verse kruiden en een licht 		
rokerige achtertoon
Crisp, delicaat en zacht
43%
70cl

OMSCHRIJVING
` Tenjaku Pure malt is een Japanse single
malt met een smaak die zo zuiver is als de
Japanse lente en een onevenaarbare prijskwaliteitverhouding.
` 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.
` Voor het maken van Tenjaku Pure Malt wordt
enkel het allerbeste natuurlijke bronwater
gebruikt.

Geen 18, geen alcohol

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
Tenjaku pure malt wordt gekarakteriseerd door zijn frisse, zoete tonen met een licht rokerige ondertoon.
Dit maakt deze whisky krachtig, maar toegankelijk. Laat je meeslepen door de tonen van noten, groene
appel en vers fruit en ontdek dit meesterwerk van Kenji Watanabe.
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