
STAUNING PEAT 
PENICILLIN

Penicillin blev skabt i 2005 af bartenderen 
Sam Ross fra Milk & Honey som et 

alternativ til Whisky Sour. Det aromatiske 
blend af feel-good ingredienser har gjort 

cocktailen til en moderne klassiker på 
rekordtid.

6 cl STAUNING PEAT
2,5 cl FRISK CITRONSAFT
2,5 cl AKACIEHONNING

3 SKIVER FRISK INGEFÆR

Stød ingefær i en cocktailshaker og tilføj 
derpå de øvrige ingredienser.

Fyld shakeren med is og ryst grundigt,

Sigt det fi nt gennem en double strainer i 
et glas fyldt med is. Pynt med kandiseret 

ingefær.

Klitter, tørv and vesterhavets vind 
fanget på fl aske. En elegant whisky med 
et fi nt strejf af frugt, delikate noter af 
røg og en lang sødmefuld eftersmag.

Den lokale, vestjyske tørv giver whiskyen en 
helt enestående smag - ingen andre smager 
som Stauning PEAT. Brygget på byg, der er 
maltet på destilleriets gulv og røget over 
tørv fra lokale moser - en whisky, der vil 
begejstre Islay-fans. Lagret og modnet ved 
Vesterkysten, hvor vinden og blæsten trænger 
ind og giver whiskyen den sidste fi nish.

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 AR VIDE
Tørv er gamle døde planter og vegetation, 
der bliver presset sammen i tætte lag, som 
“vokser” 1 mm om året. Tørret kan det bruges 
som brændsel. Til whisky anvendes det først 
og fremmest for sin aromatiske røg, når det 
maltede korn skal tørres.

Tørven tager karakter af det landskab og 
den natur, der har skabt det. Som brændsel 
har det en unik duft, der er med til at give 
Staunings røgede whiskies en tydelig smag af 
det lokale landskab.

Her er ingen af de medicinske aromaer, man 
fi nder i Islay-whiskies eller tungere brænde-
røgede whiskies fra Skotland og Europa. 
Staunings røg dufter af heden og giver 
whiskyen en elegant fornemmelse af muld, 
kakao og tørrede blomster.

En duft af æbler og citronskal, 
der bliver til kølig melon og grønne 
druer på tungen. Langsomt stiger 

fornemmelsen af et fyrigt lejrbål. En 
skøn balance.

“En whisky der indfanger duften 
af landskabet, klitterne, lyngen og 

vinden.” 
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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70 CL. - ALC. 47%

WWW.STAUNINGWHISKY.COM


