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Mød Heather, Peat’s milde lillesøster. Traditionelt tørrer 
whiskyproducenter deres maltede byg med tørv. Dette resul-
terer i en kraftig røgsmagende whisky. 

Vi har masser af tørv i vores del af Danmark, og vi elsker, 
hvad den gør ved vores whisky - men Vestjylland er også 
dækket af hede. Det er vel egentlig vores sande terroir. 

Vi ønskede at udtrykke det i vores whisky, og derfor ud-
viklede vi verdens første single malt tørret udelukkende ved 
brug af lyng som brændsel.

Stauning Heather er en single malt, der vil tiltale ikke kun 
fans af tørverøgede single malts. Røgen er mild, delikat og 
sød - ikke overvældende.

Stauning Heather tager dig med ud på den jyske hede, og 
efterlader dig der i gummistøvler på en regnvåd sommer dag.
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Produkt data

REGION Vestjylland, Danmark

DESTILLERET 2013/14  

TAPPET Maj 2019

FLASKE STR. 50 cl.

ALCOHOL 48,7%

BATCH STR. 3.014 �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

Mørk honning, 
selleri Floral

Æbel Frugt

Byg, brun 
sukker Korn Byg

Bivoks Phenol Blyant

Let røget Røg Brændende 
træ, røget kød

Læder, 
frisk tobak, 
chokolade

Krydderi
Lakrids, 

chokolade, 
vanilje

Træ, mandel Træ Nougat, 
hasselnød


