Champagne, cognac, wijn…etc. ze hebben allemaal een passend eigen glas. Alleen whisky -‘s werelds meest
complexe distillaat- wordt overal in geschonken. Van tumbler, tot longdrink en zelfs in wijnglazen. Dat is alsof je
een vintagechampagne in een bierglas schenkt, of een oude cognac in een borrelglaasje!
Whisky is een drank om uitgebreid en intens van te genieten. Ruime tijd nemen om met de neus de aroma’s waar
te nemen welke langzaam vrijkomen is net zo belangrijk als de smaken te proeven en het mondgevoel te ervaren
na het nemen van een slok.
Raymond Davidson besloot dat het tijd was voor een passend whiskyglas. Hij ontwierp het perfecte whiskyglas,
maar liet het gedurende 20 jaar verstoffen in een kast. Na deze ‘rijping’ besloten zijn zoons Paul en Scot het
ontworpen glas mee te nemen naar die mensen die het het beste moesten weten… de Schotse masterblenders!
Met de hulp en steun van deze masterblenders hebben zij het glas wereldwijd bekend gemaakt als hét ultieme
whiskyglas, ontworpen door de whiskyindustrie, vóór de whiskyindustrie.
De basis van het glas is als die van het traditionele nosingglas wat blenders wereldwijd gebruikten. Dit unieke en
stijlvolle model, het ‘tulpje’, draagt zorg voor het optimaal genieten van whisky. De brede onderkant van het glas
zorgt er voor dat aroma’s gemakkelijk vrij komen en de kleur optimaal tot zijn recht komt. De taps toelopende
bovenkant houdt de aroma’s gevangen en voelt plezierig aan de lippen. De zware, massieve voet maakt dat het glas
stevig in de hand ligt.
Tegenwoordig heeft de volledige Schotse, Ierse en Wales’ whiskyindustrie, net als de meeste Amerikaanse
distillery’s, het Glencairn whiskyglas erkent als hét standaard glas voor single malt en gerijpte blended whisky.
Door vrijwel alle whiskyfestivals wereldwijd wordt het Glencairn whiskyglas inmiddels gebruikt als proefglas.
Het glas heeft wereldwijd vele awards gewonnen, waaronder de The Queens Aword for Innovation, de meest
prestigieuze business-award in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft een paar eeuwen geduurd, maar whisky heeft
nu een passend eigen glas. Eindelijk!
Sinds 2010 distribueert AlaVotre het Glencairn whiskyglas binnen de meeste Europese landen. Voor wederverkopers gelden aantrekkelijke condities.

Bron: http://www.alavotrewebshop.nl

