The Glenlivet Guardianship
Op maandag 19 november jl. mocht ik samen
met 29 andere Guardians van The Glenlivet de
‘The Single Cask Tasting’ bijwonen in hartje
Amsterdam, bij restaurant &samhoud places.
Een gezellig en mooi gelegen horecabedrijf
dat net een aantal maanden open is en nu al
twee Michelinsterren in ontvangst heeft
mogen nemen.

D

eze tasting van alleen maar speciale The
Glenlivet single cask bottelingen was de eerste
in de wereld en dus heel bijzonder. Iedereen
werd verwelkomd met een lekker glas The Glenlivet
Scotch single malt whisky. Het is fijn om iedereen te
zien die je al van naam kent kent via social media zoals
Facebook en Twitter. Gelegenheden zoals deze zijn
ideaal om elkaar beter te leren kennen.
Guardian, Helios, Josie, Kilimanjaro en Legacy, dit zijn
de namen die de single cask whisky’s van The Glenlivet
dragen die we deze avond mogen proeven. De namen
van de single cask whisky’s van The Glenlivet beginnen
steeds met een opvolgende letter uit het alfabet en
hebben iets te maken met de geschiedenis of de
omgeving van The Glenlivet. De eerste single cask
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botteling die ooit gemaakt is door The Glenlivet droeg
de naam Atlantic. De meest recente versie is vernoemd
naar de locatie waar de huidige distilleerderij zich
bevindt: Minmore.
De tafels waren fantastisch gedekt met mooie glazen,
gevuld met een gouden vloeistof met daarnaast een
maltlog om je bevindingen in op te schrijven. Je voelde
je meteen thuis, je voelde je warm en vertrouwd.
Als een Guardian heb je net als de andere Guardians,
een gedeelde passie, een whiskypassie. Hans Offringa,
de whiskyschrijver, was samen met zijn vrouw ook
aanwezig op deze avond, wat het gebeuren nog iets
meer bijzonder maakte.
Toen de Britse Kroon de eerste distilleerlicentie
toekende aan George Smith in het jaar 1824, was zijn
zachte Scotch al zeer gewild bij mensen met een
smaak voor de fijnere dingen des levens. George Smith’
creatie, The Glenlivet, leeft sindsdien voort als meest
populaire single malt. Als je een officiële ‘keeper’ van

Guardians

The Glenlivet bent, ben je niet langer een fan, maar
een echte Guardian.
Als ‘Guardian’ van de meest gevierde malt whisky van
Schotland, krijg je exclusief toegang tot de gedachten,
meningen en ervaringen van The Glenlivet Global
Brand Ambassadors. Je ontvangt het laatste nieuws van
The Glenlivet Distillery, evenals uitnodigingen om deel
te nemen aan exclusieve begeleide proeverijen.
Bij proeverijen van The Glenlivet zullen de Guardians
worden gewapend met de kennis die ze nodig hebben
om subtiele smaken, aroma’s en texturen te herkennen.
Guardians die zich actief inzetten voor The Glenlivet
krijgen de Guardian Ambassador status. Deze
ambassadeurs zijn erkend met een officiële lidkaart
samen met een sleutel. Deze sleutel kan worden
gebruikt om toegang te krijgen tot de speciale
collecties die zich in de distilleerderij bevinden.
Guardian Ambassadeurs worden sterk aangemoedigd
om deel te nemen aan bijzondere wedstrijden en zijn
van harte welkom op exclusieve Guardian
evenementen en vele andere exclusiviteiten.
Geniet net als ik van
de voordelen die The
Glenlivet biedt en
word gratis
Guardian.
Sláinte mhath
WhiskyGirl
http://whiskygirl.nl

Nog geen Guardian maar wel geïnspireerd?
Meld je aan op www.theglenlivet. com/guardian.
Zorg wel dat de nieuwsbrief en promoties
aangevinkt worden want anders gaan alle leuke
Nederlandse activiteiten aan je voorbij.
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