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“Stauning Peat er en favorit hos mange, der nyder Stau-
ning Whisky. Stauning Peat er vores flagskib indenfor Single 
Malt Whisky. Den lokale danske tørv tilfører noget ganske 
særligt til vores whisky - ingen anden whisky smager som en 
Stauning Peat.

Whiskyen er frugtig og delikat med en blid røgsmag og en 
meget lang eftersmag. Råspritten blev destilleret i 2012-2014 
og har lagret på ni individuelle 1st fill Maker’s Mark bourbon 
fade frem til juli 2019. 

Ved den danske vestkyst blæser vinden ind fra Nordsøen, 
hvilket gør luften saltet og jorden sandet. Vestkysten er en 
robust del af Danmark, men regionen danner samtidigt det 

perfekte miljø og ressourcer til at dyrke fremragende whi-
sky. Ved at kombinere den lokale byg, vand og tørv med gær, 
ild og nysgerrighed, skaber vi dansk terroir whisky.

Vi gulvmalter 100% af vores byg. Først tørres byggen i 
vores egen brændeovn optændt med lokal tørv udgravet 
af Klosterlund Museum (Store Bølling Sø). Vi er stolte over 
dette faktum, og det tilfører noget helt særligt til vores 
produkt. Dobbelt destilleret i traditionelle kobber pot stills, 
hvilket giver en kompleks whisky med masser af nuancer 
at udforske. Modningsprocessen foregår i 200-liter 1st fill 
ex-bourbon fade. En whisky der appellerer til fans af Islay 
Whisky.

Stauning
Peat

Proud product of 
Stauning Whisky

Produkt data

REGION Vestjylland, Danmark

DESTILLERET 2012-2014  

TAPPET Juli 2019

FLASKE STR. 50 cl.

ALCOHOL 48,8%

BATCH STR. 3.463 �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

Græsset Floral

Frugt
Grønne druer, 

citronskal, 
melon

Kiks, korn, salt Korn Toffee, lette 
melasse

Phenol

Brændende 
trærøg Røg Sød delikat røg

Peber Krydderi Vanilje

Egtræ, Mandel Træ Peanut


