
SCOTCH WHISKY

Speyside

Škótsku whisky nazývame jednoducho Škótska. 
Všetky škótske whisky zrejú minimálne po dobu 
troch rokov a jedného dňa v dubových sudoch. 
Dymom poznamenaná osobitá škótska značka 
whisky Laphroaig je známa tým, že klasicky 
zreje 10 rokov. Najpredávanejšia sladová 
whisky značky Glenfiddich zreje až 12 rokov. 
Práve dlhá doba zrenia a jedinečné receptúry 
robia z whisky bohémsky nápoj. Bohaté
a extrémne rozvinuté hodvábne vône sú pre 
Škótsku typické. Jej lahodnosť si vychutnajte 
s kockou ľadu alebo sa nechajte uniesť čistou 
exkluzívnou klasikou.

Viac ako polovica všetkých škótskych destileriek je v tejto 
oblasti. Táto whisky sa vyznačuje ovocnými tónmi. Cardhu 
12-ročná je ľahká, jemná, sladkastá, lahodná a ľahko 
piteľná whisky. Predstavuje jemný základ pre miešanú 
whisky Johnnie Walker.

Lowlands
Oblasť kde sa whisky destiluje aj tri krát a to sa prejavuje 
na jej veľmi príjemnej jemnosti. Preto je vhodná aj ako 
aperitív. Tento nový Auchentoshan 12yo sa vyrába 
namiesto starej 10 ročnej verzie. Má veľmi zaujímavé 
balenie, podobné Highland Parku. Je bohatšia, viac 
korenistá a s väčším vplyvom sherry ako 10 ročná.

Highlands
Zlúčenie ovocných a dymových tónov. Rozlohou najväčší 
región. Single Highland Malt Scotch Whisky - Dalmore 
12-ročná je vo veľmi zaujímavom obale. Impresívna whisky, 
nezaprie však štandardy Dalmoru. Má mahagónovo zlatú 
farbu s vôňou pomarančov, marmelády a aromatického 
korenia. Elegantná, bohatá chuť, skvele komplexná.

Islands
Morské prostredie má vplyv na slanosť týchto whisky, 
avšak nájdeme tu aj výrazné tóny citrusov, medu či 
byliniek. Z whisky Isle of Jura 16 rokov je cítiť silne maslový 
tón, medová sladkosť a nádych pomarančov a korenia. 
Chuť má po sladkom karamele s medovým zakončením.

Islay
Ostrov s počtom obyvateľov pod 5000 a 8-mimi destilér-
kami. Slané, dymové, údené - také sú whisky z tejto oblasti. 
Naozaj dymová a jódovo bohatá. Je to jeden z najosobitej-
ších škótskych alkoholických nápojov. Značka Laphroaig je 
známa svojím liečivým sladom a klasických 10 rokov zrenia 
nie je výnimkou.



Nie je časť zeme kde sa už dnes nevyrába tento lahodný mok. Od východnej Ázie 
cez Slovensko až po Kanadu. Whisky má svojich nadšencov po celom svete 

a každá whisky je v niečom jedinečná, keďže jej základné suroviny sú pramenitá 
voda a obilniny. Objavte s nami netradičných výrobcov po celom svete.

AROUND THE WHISKY WORLD

Taiwan - Kavalan
Taiwanská whisky bola vždy "vec", nedostupná pre 
európsky trh. Našťastie sa to zmenilo. Od roku 2008 
vysoko cenené Kavalan whisky sú teraz konečne 
k dispozícii aj v Európe! Táto single malt whisky využíva 
Ruby Port, Tawny Port a Vintage Port sudy z Portugalska, 
aby získala pôvab a chuť amerického duba a vín, ktoré 
v nich zrejú. Kavalan Concertmaster bol menovaný 
najlepším vo svojej triede na súťaži International Wine & 
Spirit Competition v roku 2011.

USA - Jim Beam
Skupina nemeckých imigrantov sa počas 18. storočia 
presťahovala do Ameriky. Prvý liehovar založil jeden z nich, 
Johannes Jacob,  z nemeckej rodiny Boehm. Rodinné 
priezvisko sa zmenilo na viac angloamerické Beam.  V roku 
1935 založil spoločnosť James B Beam Distilling Company 
syndikát vrátane Jeremiaha Beama, ktorý sa čoskoro stal 
jediným vlastníkom. V roku 1954 založil ďalší liehovar 
neďaleko Bostonu, Kentucky a s pomocou Jimberlaina 
Josepha Quinna rozvíjal túto značku.

Kanada - Royal Crown
Krémová vôňa sa mieša s náznakmi vanilky, plnej hladkej 
chuti a s podtónom dubu. Kanadské whisky zrejú 
v tradičných dubových sudoch. Crown Royal, najznámejšia 
zo všetkých kanadských druhov whisky je vyrobená z viac 
než 50 rôznych druhov whisky a vyrábajú ju už viac ako 70 
rokov. Po prvý raz ju vytvorili v roku 1939 na počesť 
návštevy kráľa Juraja VI. v Kanade.

Japonsko - Nikka
Príchod japonskej whisky sa značne pripisuje Masatakovi 
Taketsuru, ktorý začal svoju whisky púť v roku 1918, keď sa 
vybral do slávneho duchovného centra alkoholu, ku 
keltským národom. Jeho rodina mala výrobňu saké, ktorá 
dodnes funguje, a učila ho schopnosti vyrábať alkohol. 
Svoje vzdelanie si vylepšil na univerzite v Glasgowe, kde 
študoval chémiu. V roku 1934 Masataka založil Nikka 
Whisky a jeho prvý liehovar sa postavil na ostrove 
Hokkaido a volal sa Yoichi.

Írsko - Locke's
Írske whiskey sú hladké a ovocné. Trojnásobnou destiláciou 
vzniká unikátna jemnosť, vďaka čomu sa ľahko pijú. Majú 
dlhoročnú tradíciu a v Írsku sú považované za národný 
poklad. Napríklad írska Bushmills Distillery je najstaršou 
licencovanou pálenicou na svete. Bola založená v roku 
1608. Veľmi chutná sladová írska whiskey v Speyside štýle. 
Jim Murray o nej vyhlásil: „Intenzita sladu v Lockes je 
vznešená“
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