
VENSKAB
Stauning Whisky er det, der kan opstå, 
når en gruppe venner med forskellige 

baggrunde kombinerer deres passion og 
kræfter til at udføre et eksperiment, der 

udfordrer og skubber grænserne for det at 
lave whisky. 

NYSGERRIGHED
I bestræbelsen på at genoplive de 

traditionelle metoder, der forsvandt som 
følge af industrialiseringen, er alle Stauning 

whiskyer lavet af lokale kornsorter, der 
gulvmaltes i egne lokaler. Destillationen 
foregår i 24 små kobberkedler – under 
hver af dem brænder en svidende ild. 

Disse kedler producerer whisky, hvis smag 
afspejler det omgivende landskab på den 

jyske vestkyst.

IKONISK 
Stauning Whisky fl yttede i 2018 ind i det 

nye destilleri. En bygning med en dramatisk 
silhuet og innovativt konstruktionsarbejde, 
der trækker på årtiers klassisk dansk design 

og arkitektur. Bygningens skarpe vinkler 
lavet af brændt træ efterligner de gamle 

fi skerhuse, den deler kysten med.

DE NI VENNER 
De ni venner har vidt forskellige baggrunde: 
en læge, en lærer, en slagter, en kok, en pilot 

og fi re ingeniører.

24 KOBBERKEDLER 
De 24 kobberkedler, der opvarmes med 

direkte ild, hjælper til med at skabe 
komplekse og dybe smagsnuancer og 
tilfører vægt og karakter til Staunings 

whiskyer. Det er vanskeligt og dyrt, men det 
betaler sig.

GULVMALTNING
Stauning Whisky bruger kun lokal byg og 

rug, som gulvmaltes i egne lokaler ved brug 
af metoder, som udnytter århundreders 

knowhow og tradition for whiskyfremstilling 
– men med et twist af Staunings 

opfi ndsomhed og innovation.



STAUNING RYE 
MANHATTAN

Du kender den fremragende Manhattan-
cocktail, men kunne en skandinavisk 

udgave mon være endnu bedre?

Prøv med en dansk whisky, der taler 
til det nordiske i os alle.

5 cl STAUNING RYE
2,5 cl SØD VERMOUTH

2 STÆNK ANGOSTURA BITTER

Alle ingredienserne hældes i et 
blandeglas fyldt med is.

Rør rundt i 15-20 sekunder, før indholdet 
sies over i et coupette-glas.

Tilføj et maraschinokirsebær, og servér.

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.

HVEM ER DEN TIL?
Stauning appellerer til nysgerrige whisky-
drikkere, der søger innovation og nye 
veje i whiskyfremstilling samt nye smags- 
oplevelser. De er åbne og klar til at udforske 
alle teknikker, kategorier og udtryk inden 
for whisky. De smager lige så gerne på 
deres fortræ� elige whisky i en kunstfærdigt 
blandet Manhattan-cocktail som de nipper til 
den ren.

NYSGERRIGE FAKTA
Opvarmning ved brug af åben ild skaber 
komplekse og dybe smagsnuancer i nylavet 
whisky takket være det faktum, at en kedel, 
der opvarmes på denne måde, opnår 
betydeligt højere temperaturer (op til 650 °C).

Dette medfører, at de faste sto� er i 
rådestillatet (døde gærceller, bygavner, 
sukkerforbindelser, proteiner og dextriner) 
sætter sig fast på den indvendige 
kobberoverfl ade – på samme måde som en 
steak på en varm grillpande begynder at 
brune.

Denne reaktion af Maillard-typen inde i 
kedlen hjælper til med at frembringe en 
række forskellige aromasto� er, såsom 
chokolade, karamel og ristede nødder. 
Stauning RYE er modnet i nye amerikanske 
egetræsfade, og der anvendes aldrig 
kølefi ltrering.

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.

■  Stauning præsenterer whisky med et twist for 
at etablere sin position som den nye lovende 
verdenswhisky. Vi er anderledes!

■   Vi er et af de få destillerier i verden, hvor hele 
produktionen sker i eget regi, så vi har mulighed for at 
udfordre og belønne de mest nørdede whiskydrikkere, 
samtidig med at vi oplærer nybegynderne.

■  Vi tilbyder en række unikke smagsopdagelser, lige fra 
RYE, der er let at nippe til, og som også er suveræn 
i cocktails, over KAOS til fans af tørverøget whisky 
(peated whisky) på begynderniveau og til RØGEDE 
whiskyer for erfarne entusiaster på området for 
tørverøget whisky.

GULD
International Wine and 

Spirits Competition 2020

GULD
San Francisco World 

Spirits Competition 2017

KATEGORIVINDER
 World Whiskies 

Awards 2020

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

Dave Broom

70 CL. - ALC. 48%

WWW.STAUNINGWHISKY.COM



STAUNING PEAT 
PENICILLIN

Penicillin-cocktailen blev udviklet i 2005 
af bartenderen Sam Ross på Milk & 

Honey som en variation over whisky sour. 
Den aromatiske blanding af feel-good-

ingredienser gjorde den øjeblikkeligt til en 
moderne klassiker i cocktail-verdenen.

6 cl STAUNING PEAT
2,5 cl FRISK CITRONSAFT

2,5 cl HONNINGSIRUP
3 SKIVER FRISK INGEFÆR

Knus ingefæren i en cocktailshaker, og 
tilsæt dernæst de andre ingredienser.

Fyld op med is, og ryst, indtil indholdet er 
afkølet. Dobbeltsi dernæst blandinger over 
i et glas med is, og garnér med kandiseret 

ingefær.

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.

HVEM ER DEN TIL?
Stauning appellerer til nysgerrige 
whiskydrikkere, der søger innovation og 
nye veje i whiskyfremstilling samt nye 
smagsoplevelser. De er åbne og klar til at 
udforske alle teknikker, kategorier og udtryk 
inden for whisky. De smager lige så gerne på 
deres fortræ� elige whisky i en kunstfærdigt 
blandet Penicillin-cocktail som de nipper til 
den ren.

NYSGERRIGE FATKTA
Tørv er afl ejret dødt plantemateriale, som ikke 
kan nedbrydes fuldt ud. Den komprimeres i 
lag, som “vokser” cirka 1 mm om året, og kan 
bruges som brændsel, når den er tørret. Inden 
for whiskyfremstilling bruges den mest på 
grund af dens duftende røg og ikke så meget 
på grund af dens forbrændingse� ekt.

Sammensætningen af tørven varierer, alt 
afhængigt af det der har groet i tørveområdet 
for tusindvis af år siden. Staunings røgede 
whiskyer smager anderledes – ikke kun 
på grund af, hvordan de er fremstillet 
på destilleriet, men også på grund af 
påvirkningen fra stedet, hvor de produceres.

Staunings tørverøg er i stedet en blid 
blanding af jordede nuancer, kakao, med en 
kant af tørrede blomster og en sødmefuld 
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.

“Dette indfanger duften fra jorden, 
klitterne, lyngen og vinden.” 

Dave Broom

■   Stauning præsenterer whisky med et 
twist for at etablere sin position som 
den nye lovende verdenswhisky. Vi er 
anderledes!

■   Vi er et af de få destillerier i verden, 
hvor hele produktionen sker i eget 
regi, så vi har mulighed for at 
udfordre og belønne de mest nørdede 
whiskydrikkere, samtidig med at vi 
oplærer nybegynderne.

■    Vi tilbyder en række unikke 
smagsopdagelser, lige fra RYE, der 
er let at nippe til, og som også er 
suveræn i cocktails, over KAOS til fans 
af tørverøget whisky (peated whisky) 
på begynderniveau og til RØGEDE 
whiskyer for erfarne entusiaster på 
området for tørverøget whisky.

BRONZE
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STAUNING KAOS 
HORSE’S NECK

Denne drink laves normalt med 
cognac, men vores variant laves 

med sød og røget Stauning KAOS. 
Den serveres med angostura bitter 

og en LANG snoet citronskive 
(Hestens hals), hvilket frembringer 
en dynamisk cocktail, der passer til 

alle anledninger.

6cl Stauning KAOS 
GINGER ALE 
CITRONSKAL

Hæld Stauning KAOS i et drinksglas 
fyldt med is. Top med ginger ale, 

og omrør forsigtigt. Garnér med en 
lang stribe citronskal.

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 forene 
vores bedste RYE og røgede single malt 
whiskyer i et kuriøst ægteskab.

HVEM ER DEN TIL?
Stauning appellerer til nysgerrige 
whiskydrikkere, der søger innovation og 
nye veje i whiskyfremstilling samt nye 
smagsoplevelser. De er åbne og klar til 
at udforske alle teknikker, kategorier og 
udtryk inden for whisky. De smager lige 
så gerne på deres fortræ� elige whisky 
i en kunstfærdigt blandet Horse’s Neck-
cocktail som de nipper til den ren.

NYSGERRIGE FAKTA
Den første del af fremstillingsprocessen 
for whisky består af maltning, hvor 
enzymer i kornet aktiveres, hvilket 
omdanner stivelse til gæringsdygtigt 
sukker, såkaldt maltsukker. Den anvendte 
byg og rug dyrkes 3 km fra destilleriet, 
og lokalsamfundet er stolt af at kunne 
bidrage til whiskyen.

Stauning er ét af et de meget få 
destillerier, der malter sin egen rug og 
byg. Kornet er spredt ud langs en lang 
bane omgivet af to lave betonvægge, der 
er forbundet af maltningsmaskinen, der 
er konstrueret af vores grundlæggere 
og lavet af den lokale smed. Den 
består af lodrette roterende arme og en 
sprøjtemekanisme. Elegant, smuk ... og 
den virker. 

Afrundet og sødmefuld i starten 
med en smag af pære, søde æbler 

og kvædemarmelade. Så noter 
af hasselnød, der bevæger sig til 

støvede, røgfyldte krydderier. Pikant 
og pebret.

70 CL. - ALC. 46% 

WWW.STAUNINGWHISKY.COM

”En whisky, der afspejler stedet: 
åben, vild, cool, ren”

Dave Broom

■  Stauning præsenterer whisky med et 
twist for at etablere sin position som 
den nye lovende verdenswhisky. Vi er 
anderledes!

■  Vi er et af de få destillerier i verden, 
hvor hele produktionen sker i eget 
regi, så vi har mulighed for at 
udfordre og belønne de mest nørdede 
whiskydrikkere, samtidig med at vi 
oplærer nybegynderne.

■  Vi tilbyder en række unikke 
smagsopdagelser, lige fra RYE, der 
er let at nippe til, og som også er 
suveræn i cocktails, over KAOS til fans 
af tørverøget whisky (peated whisky) 
på begynderniveau og til RØGEDE 
whiskyer for erfarne entusiaster på 
området for tørverøget whisky.

SØLV
International Wine and 

Spirits Competition 2020

KATEGORIVINDER
World Whiskies Awards 

2020



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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