
Dette er en anderledes rugwhisky. Kombinationen 
af maltet korn og destillation i kedler får noterne af 
korn til at skinne igennem i en blød og fyldig, men 
samtidig nuanceret whisky.

Den maltede rug appellerer til whiskydrikkere, der normalt ikke 
ville overveje rug. Ved at gulvmalte det lokale korn og bruge 
kedler over åben ild er Stauning i stand til at fremstille rug med 
en unik smag – en mere kornet frem for en støvet og krydret 
smag — med en lang, blød, frugtagtig og sødmefuld eftersmag. 
Stauning RYE er fremstillet af 51% gulvmaltet rug og 49% 
maltet byg.

De 24 kedler på Stauning-destilleriet, der opvarmes 
ved brug af åben ild, fremstiller en whisky, hvis dybe 
smagsnuancer afspejler det omgivende landskab på 
den jyske vestkyst.

Det lokale tørv tilfører whiskyen helt unikke smagsnuancer – der 
er ikke noget derude, der smager som Stauning PEAT. Stauning 
PEAT er fremstillet af byg, der gulvmaltes på destilleriet og 
tørverøges ved brug af tørv, der opgraves lokalt; denne whisky 
appellerer til Islay-fans. Den er modnet på vestkysten med 
rigelig luftgennemstrømning, så egnen også bliver en del af 
slutproduktet.

Dybest set er alt, hvad vi gør, samlet i én fl aske. 
Lidt røg, lidt krydderi, sødme og en hel masse 
kompleksitet og struktur forenes i en yderst alsidig 
whisky.

Alt er lavet i eget regi på destilleriet og udelukkende ved brug 
af de bedste råvarer og traditionelle produktionsmetoder. 
Navnet har sin baggrund i dansk historie, da Thorvald Stauning 
brugte parolen “Stauning eller kaos” for at blive genvalgt som 
statsminister i 1935. Vi giver dig såvel Stauning som KAOS ved 
at forenevores bedste RYE og røgede single malt whiskyer i et 
nysgerrig ægteskab.

I næsen fornemmes 
aromaer af friskbagt 

rugbrød, dernæst røde 
frugter og modne kirsebær 

på tungen afbalanceret 
med vanilje og citrusfrugter, 

der fører til en pebret 
eftersmag.

I næsen fornemmes 
aromaer af bagte æbler og 

citronskal, som  dernæst 
overgår til kølig melon og 
grønne druer på tungen 
med en smag af bål, der 

støt og roligt bygger sig op. 
Har en skøn balance.

Afrundet og sødmefuld 
i starten med en smag 

af pære, søde æbler og 
kvædemarmelade. Så 

noter af hasselnød, der 
bliver til støvede, røgfyldte 

krydderier.Pikant og pebret.

”Spændende whisky, der bliver 
ved med at drage dig.”

Dave Broom

“Duften af skov efter regn, 
våde blade og saltvand er 

dominerende ved det første 
indtryk af denne whisky efterfulgt 

af et strejf af røg.”
Distiller.com

“Udånding sker, når røgen 
ruller ind og forbliver på 

tungen og i munden med en 
langvarig, tilfredsstillende 
prikken. Kaotisk? Måske.

Velsmagende? Helt sikkert.”
Distiller.com
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