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Stauning
Rye

Proud product of 
Stauning, Denmark

Stauning Rye er en sand klassiker i vores produktsortiment. 
Råspritten er destilleret i traditionelle kobber pot stills 
via åben ild, som i de gamle dage, hvilket resulterer i en 
kompleks whisky med masser af nuancer at finde. Det er en 
straight rye whisky, da den ikke indeholder kunstig farve 
eller kunstig smag, og den har modnet i mellem 3-4 år.

Stauning Rye indeholder kun maltet rug og en lille del af 
maltet byg. Det gør den til noget helt særligt i whiskyverde n-
en. Rug er vanskelig at håndtere og endnu vanskeligere, når 
den er maltet. Derfor er det ikke almindeligt at malte rug 
ude i verden. 

Ved Stauning benytter vi os af egne opfindelser, hvilket gør, 
at vi kan håndtere maltning af rug. Vi er sikre på, at du vil 
være i stand til at smage forskellen i det færdige produkt. Alt 
kornet er fra lokale marker – markerne der omgiver Stauning 
Whisky.

Den er varm, venlig og frisk på samme tid, krydret, fed, 
fyldig og virker betydeligt ældre end alderen antyder. Man 
fornemmer tydeligt rugen, og genkender duften af friskbagt 
rugbrød. 

Man fornemmer tydeligt rugen og genkender duften af frisk-
bagt rugbrød. Denne whisky kan også bruges som substitut 
for snaps eller akvavit.

Produkt data

REGION Vestjylland, Danmark

DESTILLERET 2016  

TAPPET Marts 2019

FLASKE STR. 50 cl.

ALCOHOL 50%

BATCH STR. 6.245 �asker

Specifi kationer
Dobbelt pot still destilleret

Direkte ild under stills

Lokal byg og rug

Lokal vand

Gulvmaltet 

Ikke kold�ltreret. Bundfald kan forekomme

Lagret og tappet på destilleriet

Smags noter

NÆSE PALATE

Honning Floral

Appelsin, æbel, 
pære, citron Frugt

Figner, abrikos, 
valnød, 

kirsebær

Malt, rug, 
brunt sukker Korn Rugbrød

Blyanter Phenol Bivoks

Røg Tobak

Mynte, kanel Krydderi Fennikel, 
lakrids, peber

Vanilje, egetræ Træ
Toffee, 

karamel, 
chokolade


