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Hos Stauning Whisky bliver vi mere og mere involveret i 
high-end cocktailverdenen. I mange tilfælde kræver det en 
klar spiritus som gin, vodka eller hvid rom - eller i vores til-
fælde en røget råsprit. Det er den første aftapning i Stauning  
Research Series, og vi har kaldt den Curious. 

Normalt modnes vores whisky i mindst tre år i egetræsfade,- 
men Stauning Curious er det ulagrede hjerte af vores tørv-
røgede rye whisky - taget direkte fra vores pot stills.

Stauning Curious er en eksplosion af smag. Den er røget, 
sød, frugtig, olieret, svovlagtig og kornet. Med andre ord, 
er der teenage kærlighed på høloftet og brændt gummi fra 
gaderæs i den lille landsby. Eftermiddag på prærien, hvor 

røget fra den mexicanske hjemmerullede cigarillo er akkom-
pagneret af duften af kaktus mezcal. Lækker underspillet 
sødme som en serbisk slivovitz med imponerende volume. 
Slet ikke balanceret eller mild, men en dualitet mellem sim-
pel maskulinitet og kompleks.  

Så nyd den med forsigtighed, som en substitut for mezcal, 
røget whisky, vodka eller akvavit. Den vil tilføre masser af 
koncentreret smag til enhver cocktail eller drink som tilføjes. 
Forestil dig en røget, spicy og saltet Bloody Mary baseret på 
Stauning Curious.

Smags noter

SMAG NØSE

Paprika Krydderi Lakrids

Maltet rug og 
byg Korn Havre

Tobakrøg Feint Tobak

Jordnær, bål, 
røgelse, jod, 

parafine
Tørv Sød røg, bål, 

brændt toast

Rosiner, 
svesker, dadler Frugt

Bygsukker, 
æble, 

citronskal

Tør hø Blomst

Gummil Sulphur Plastik

Fedtet Vin
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Produkt data

REGION Vestjylland, Danmark

DESTILLERET 2018  

TAPPET 2018

FLASKE STR. 50 cl.

ALCOHOL 43%

BATCH STR. 1.000 flasker

Specifikationer
Dobbelt pot still destilleret

Direkte ild under stills

Lokal byg og rug

Lokal vand

Gulvmaltet 

Ikke koldfiltreret. Bundfald kan forekomme

Lagret og tappet på destilleriet


