
Denemarken 3 yrs

"Stauning Whisky - Distillery" 52,40%

50 cl. € 58,50
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Neus

Smaak

Finish

Stauning
"Rye - Madeira Cask Finish"

-Single Cask n° 581, Cask Strenght-

De oprichters hebben ervoor gekozen om alle onderdelen van de productie zelf te doen. 

De gerst en rogge worden binnen enkele kilometers van de distilleerderij verbouwd. 

De productie gebeurt voornamelijk met de hand met behulp van lokaal graan 

en water. Alles wordt geproduceerd volgens de traditionele Schotse 

methoden van whiskyproductie.  De voorbereidingen begonnen in een pand 

van één van de negen oprichters, voorheen in gebruik als particuliere 

slachterij.

De distilleerderij werd in mei 2005 opgericht door 9 Deense whiskyliefhebbers 

en is de oudste whiskystokerij in het Koninkrijk Denemarken.

Lange zoete afdronk, smakelijk, fruitig, olieachtig en kruidig, donkere bessen, vanille.

Het idee was oorspronkelijk om een whisky te maken die lijkt op de geturfde 

whisky die wordt geproduceerd op het Schotse eiland Islay.

Stauning Whisky is een whiskystokerij in Denemarken. 

Het is gelegen in het westelijke deel van Jutland , net ten zuiden van het 

kleine dorpje Stauning in de buurt van Skjern.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/161262/stauning-2016

Donker Amber, kastanjebruin.

Potlood, munt, rozijn, melasse, honing, abrikoos, vanille, walnoot, pure chocolade, kaneel, wijn

Vijg, graan, abrikoos, karamel, eik, appel en zoethout. Donkere bessen, gedroogd fruit, vanille.

Stauning Rye Madeira finish heeft 3 jaar gerijpt op nieuwe hard verkoolde Amerikaanse wit-eiken vaten, daarna 

heeft hij nog 9 maanden gerijpt op een Madeiravat. 

Gedistilleerd: 09/09/2016          Gebotteld: 06/2020        Cask n° 581        328 flessen

Minstens vier keer per week wordt er een rondleiding door de distilleerderij aangeboden, met een proeverij van de 

drie belangrijkste whiskyvarianten van de productie: traditionele, geturfde en jonge roggewhisky's.

In 2007 kochten de 9 whiskyliefhebbers een kleine boerderij en verhuisden ze de distilleerderij van het particuliere 

slachthuis in het dorp Stauning, naar de huidige locatie, ongeveer 1,5 kilometer ten zuiden van het dorp.

In 2018 opende Stauning de deuren van de eerste speciaal gebouwde distilleerderij van Denemarken. 

De strakke, scherpe hoeken knipogen naar Deense esthetiek en architectuur , terwijl de gebrande houten 

lambrisering de vorm de vissershutten aan de kust weerspiegelen. Hoewel de moderne distilleerderij innovatie en 

21e-eeuws denken uitstraalt, is het meeste van wat er binnen gebeurt in wezen vrij traditioneel.

Als je naar het dorp Stauning komt, ruik je soms de rook en zie je deze uit de oven komen. 

De rook is het resultaat van het gebruik van turf  als warmtebron voor het drogen en aromatiseren van de gemoute 

gerst of rogge. 

De turfrook van Stauning is een zachte mix van aardsheid, cacao, met een gedroogd bloemig randje en een zoete 

ondertoon. Van tijd tot tijd wordt zelfs lokale heide gebruikt.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/161262/stauning-2016

