
Glenmorangie 10 Year Old Original

Nimetus: Glenmorangie 10 Year Old Original
Tootja: Glenmorangie Distillery
Päritolumaa: Suurbritannia
Kategooria: viski

Tehniline informatsioon
Alkoholisisaldus: 40.0%
Toote maht: 5.0cl
Toote mõõdud: 13.33*3.66*3.66cm
Kogus kastis: 120 pdl
Kasti mõõdud: 17.5*48.1*40.2cm
Toote EAN: 5010494928297

Toote iseloomustus
Maitse: See viski tervitab teid teravate
tsitrusenootidega ning köidab teie tähelepanu
meelaste maitsete kihtidega apelsinist meeni
ning kreemikast vanillist virsikuplahvatusteni.
Pehme ühelinnaseviski, millest sädeleb vastu
maitsete kaleidoskoop.
Kirjeldus: Glenmorangie Original on
North-Highland’ist, Tain in Ross-shire
linnast pärit Šotimaa kõige populaarsem
ühelinnaseviski. Esimene 10-aastane
Glenmorangie, mida Anne ja William
Matheson pakkusid juba 175 aastat tagasi,
oli tuntud pehmete nüansside ja õrna maitse
poolest. Original on ka nüüd, palju aastaid
hiljem tegevuse südames. Sellest saavad
alguse kõik viskivalmistamise seiklused. See
on nagu kodu, mille võtame kaasa kõikjale,
ükskõik, kui kaugele rändame. Koju naastes
leiame aga alati eest midagi uut. Selleks, et
tagada joogi kõigega sobiv peenetundelisus,
valmistatakse seda kaelkirjakukõrgustes
destilleerimisnõudes. Seejärel on lastud
viskil 10 aastat burboonivaatides küpseda



ja hõrke maitseid imada. Glenmorangie
on lakkamatult teel uute naudingute
poole, ent naaseb alati Originali juurde.
Glenmorangie viskivabrik oli üks esimesi,
mis hakkas uurima tammepuidu mõju
viskile. Glenmorangie destilleerimispajad on
kõrgeimad Šotimaal, vanad pajad asendatakse
uute täpselt samasuguse kuju ja suurusega
pajadega. Kare allikavesi pärineb Tarlogie
metsade allikatest. Tammevaadid on vanad
Kentucky burboonivaadid. Teisi vaate (nt
šerri, pordi jne) kasutatakse alles viimastel
küpsemisaastatel. Sellest saavad alguse meie
viskivalmistaja juured.

Glenmorangie Original karbiga



Nimetus: Glenmorangie Original karbiga
Tootja: Glenmorangie Distillery
Päritolumaa: Suurbritannia
Kategooria: viski

Tehniline informatsioon
Alkoholisisaldus: 40.0%
Toote maht: 50.0cl
Toote mõõdud: 28.16*7.36*7.36cm
Kogus kastis: 6 pdl
Kasti mõõdud: 29.9*23.1*15.6cm
Toote EAN: 5010494924602

Toote iseloomustus
Maitse: See viski tervitab teid teravate
tsitrusenootidega ning köidab teie tähelepanu
meelaste maitsete kihtidega apelsinist meeni
ning kreemikast vanillist virsikuplahvatusteni.
Pehme ühelinnaseviski, millest sädeleb vastu
maitsete kaleidoskoop.
Kirjeldus: Glenmorangie Original on
North-Highland’ist, Tain in Ross-shire
linnast pärit Šotimaa kõige populaarsem
ühelinnaseviski. Esimene 10-aastane
Glenmorangie, mida Anne ja William
Matheson pakkusid juba 175 aastat tagasi,
oli tuntud pehmete nüansside ja õrna maitse
poolest. Original on ka nüüd, palju aastaid
hiljem tegevuse südames. Sellest saavad
alguse kõik viskivalmistamise seiklused. See
on nagu kodu, mille võtame kaasa kõikjale,
ükskõik, kui kaugele rändame. Koju naastes
leiame aga alati eest midagi uut. Selleks, et
tagada joogi kõigega sobiv peenetundelisus,
valmistatakse seda kaelkirjakukõrgustes
destilleerimisnõudes. Seejärel on lastud
viskil 10 aastat burboonivaatides küpseda
ja hõrke maitseid imada. Glenmorangie
on lakkamatult teel uute naudingute
poole, ent naaseb alati Originali juurde.
Glenmorangie viskivabrik oli üks esimesi,
mis hakkas uurima tammepuidu mõju



viskile. Glenmorangie destilleerimispajad on
kõrgeimad Šotimaal, vanad pajad asendatakse
uute täpselt samasuguse kuju ja suurusega
pajadega. Kare allikavesi pärineb Tarlogie
metsade allikatest. Tammevaadid on vanad
Kentucky burboonivaadid. Teisi vaate (nt
šerri, pordi jne) kasutatakse alles viimastel
küpsemisaastatel. Sellest saavad alguse meie
viskivalmistaja juured.


