
STAUNING KAOS 
HORSE’S NECK

Normalt bruger man brandy, men 
vores Horse’s Neck er lavet med den 

søde og røgede Stauning KAOS. 
Den skal serveres med Angostura 
Bitter og et langt stykke citronskal 
(hestens nakke). En fyrig cocktail, 
der passer til de fleste lejligheder.

6cl Stauning KAOS 
GINGER ALE 

EN LANG STRIMMEL CITRONSKAL

Hæld Stauning KAOS op i et 
highball glas fyldt med is. Top op 
med ginger ale og rør forsigtigt 

rundt. Pynt med en lang strimmel 
citronskal.

I bund og grund, alt det Stauning 
gør, proppet ned i én fl aske. Lidt 
røg, lidt krydderi, lidt sødme 
og masser af kompleksitet i en 
usædvanligt bredt anvendelig 
whisky.

Hele produktionen sker på destilleriet, 
hvor vi udelukkende bruger traditionelle 
metoder. Og de bedste råvarer. Navnet 
er inspireret af den berømte politiker 
Thorvald Stauning, der brugte sloganet 
“Stauning eller Kaos” til at blive genvalgt 
som statsminister i 1935. Vi byder på 
“Stauning og Kaos” ved at blende vores 
bedste rye og vores bedste røgede 
whisky i et forførende fællesskab.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?
Stauning henvender sig til nysgerrige 
whisky-fans på jagt efter nye og 
anderledes smagsoplevelser. De er 
åbensindede og udforsker alskens 
teknikker, typer og udtryk inden for 
whiskyens verden. De nyder lige så gerne 
en fi n, klassisk whisky som en moderne 
og innovativ cocktail rørt med fi nesse og 
omhu.

VÆRD AT VIDE
Maltning er det første skridt i 
whiskyfremstillingen. Her bliver kornets 
enzymer aktiveret og stivelsen omdannet 
til fermenterbare sukkerarter. Kornet, byg 
og rug, bliver høstet i en afstand af max 
3 km fra destilleriet, og lokalsamfundet er 
stolte over at bidrage til whiskyen.

Stauning er et af de få destillerier i 
verden, hvor man selv malter sin rug og 
sin byg. Kornet bliver lagt ud på et langt 
gulvstykke, der afgrænses af to lave 
betonvægge, hvorpå vores selvopfundne 
og hjemmedesignede maltemaskine 
hviler. Den er bygget af den lokale 
smed og består af en række roterende 
arme og sprøjtemekanismer. Et artistisk 
stykke maskineri, der tilmed fungerer 
fremragende.

En sødlig og blød start med pære, 
æbler og syltetøj. Derpå noter af 

hasselnød, der udvikler sig til støvede 
og røgede krydderier. Citronskal og 

peber.

70 CL. - ALC. 46% 

WWW.STAUNINGWHISKY.COM

“En whisky, der afspejler sin 
hjemengn. Åben, vild, kølig og 

klar.”
Dave Broom

■  Stauning er whisky med et twist, 
og har etableret sig som det 
nye fremadstormende navn i 
whiskyverdenen. Vi er anderledes!

■  Vi er et af de få destillerier i verden, hvor 
hele produktionen foregår under samme 
tag – vi kan udfordre og forkæle de mest 
krævende whisky-fans samtidig med, at 
vi lærer nye op.

■  Vi tilbyder en række enestående 
smagsoplevelser fra den lettilgængelige 
RYE (også skøn i cocktails) – over KAOS 
(for nye fans af røget whisky) til vores 
SMOKED whiskies (for kendere af fi n, 
røget whisky).
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