Jura Distillery ligger på ön Jura som är grannö med den mycket kända whiskyön Islay. Jura betyder
hjort (ca 6000 finns på ön) på gaeliska och själva ön har 180 invånare och är känd för att bl a
George Orwell skrev 1984 när han bodde på ön. Jura har även ett par kända berg, Paps of Jura, som
i siluett liknar ett par kvinnobröst...
1994 tog Whyte & Mackay över. Den unika designen på flaskan kommer av att när de började
buteljera Isle of Jura var det en åttaåring och just åttan var det man ville efterlikna i flaskdesignen.

Jura Superstition

Isle of Jura

43%

22:-/cl

Isle of Jura Superstition är en kombination av två Jurastilar. En är rökig och torvig, den andra är en kombination
av de bästa årgångarna i destilleriets historia. Resultatet är en whisky med stor värme och delikatess.
Blandningen har slutligen lagrats i 13 veckor. Resultatet av denna förening skapar en sensationell
maltwhiskyupplevelse.
Stor, komplex, rökig doft med fatkaraktär, inslag av torkad frukt, nötter, vaniljfudge, tjära och tång. Komplex,
smakrik, rökig whisky med fatkaraktär, inslag av torkad frukt, nötter, tjärpastill, apelsin, jod och vanilj.

Jura Elixir

Isle of Jura

46%

22:-/cl

Jura Elixir 12 YO är en fruktig och lätt kryddig whisky med toner av kanel, kaffe och citrus och en blandning av
amerikansk vit-ek och sherryfat och är buteljerad vid 40%. Denna fruktiga och kryddiga whisky är en hyllning till
den lokala sägen om att vattnet som ingår i whiskyn, har livsförlängande och mystiska hälsobringande
egenskaper.
Smaken är nyanserad, maltig, något rökig med tydlig fatkaraktär, inslag av torkad frukt, lakritsfudge, jod,
pomerans och örter.

Jura Prophecy

Isle of Jura

46%

30:-/cl

I början av 1700-talet fick den skotska klanen Campbell, en profetia av en siare som hade förmågan att se in i
framtiden. Profetian löd, att när den siste i klanen lämnade Jura, skulle han vara enögd, och hans ägodelar
skulle fraktas på en kärra, dragen av en vit häst. Det var inte förrän 1938, som profetian slog in, när Charles
Campbell, blind på ena ögat, lämnade ön.
Stor, nyanserad, rökigt maltig doft med fatkaraktär, inslag av päron, honung och halm. Nyanserad, maltig, rökig
smak med fatkaraktär, inslag av aprikos, honung och lakrits.
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Jura 10 år

Isle of Jura

40%

18:-/cl

Tioåriga Isle of Jura är en elegant och utsökt single malt som fått sin karaktär av regnigt och milt sommarklimat
samt kalla och fuktiga vintrar. Med sin tillgänglighet och bevarade komplexitet, sin milda rökighet och
fruktighet, är detta en utmärkt ö-whisky att börja med. Lagringen har skett på amerikanska bourbonfat.
Stor, nyanserad, maltig doft med fatkaraktär, inslag av citrus, honung och halm. Komplex, smakrik whisky med
fatkaraktär, inslag av torkad frukt, nötter, citrus, jod och vanilj.

Jura 16 år

Isle of Jura

40%

26:-/cl

Vattnet som används till whiskytillverkningen kommer från Market Loch och har väldigt lite torvsmak vilket
även gäller för kornet som hämtas från Port Ellen på grannön Islay. Mäskkaret är i rostfritt stål och likaså de sex
jäskaren. Kopparpannorna som är från 1963 och är hela 7.7 meter höga används än idag.
I doften finner man toner av läder och valnötter. Tydligt söt och relativt fyllig smak med toner av mörk choklad,
tobak, mogna plommon och kanel. Eftersmaken är varm och nyanserad med dova toner av smält vaniljglass.

Jura 21

Isle of Jura

44%

55:-/cl

Doft av söt citrus, läder och vax. Även i smaken finner man citrus och vax, men även valnut och grapefrukt.
Smaken är komplex med friska smaker som dröjer sig kvar i gommen.

Jura Tastival

Isle of Jura

44%

46:-/cl

Denna begränsade upplaga av Jura whisky är framtagen för att uppmärksamma festivalen som äger rum på ön
under 2015. I Sverige finns endast 50 flaskor! Än så länge håller vi doft och smak för oss själva. Tanken är att du
ska kunna skapa din egen uppfattning

Jura Boutique Barrel

Isle of Jura

56,9%

34:-/cl

Viss rökighet i doften, kraftig fruktsylt, aningen vinaktig, mörka bär, vindruvor.
Gott om rök i starten, följs av ekton och så småningom kommer sherrytonen med mörkare frukter som
plommon och krossade dadlar. Med vatten mindre rökig men mer träton och viss bitterhet.
Eftersmak av rök och peppriga kryddor.

Jura 1976

Isle of Jura

46%

230:-/cl

Feith A’ Chaorainn, det gaeliska namnet betyder ”landet runt rönnen” och syftar på bandet mellan öborna och
trädet. En speciell whisky som lades på fat 1976 och sedan dess mognat i tystnad på amerikanska viteksfat som
ger oss den upplevelse vi eftersträvar. Lagrad på blott tre fat och buteljerad i endast 500 flaskor 2011.
Doften är fantastiskt rik, kryddat ek, kryddig citrus och honung, med stöd av vanilj och kola. Smaken är som
man kan förvänta sig av en 35-årig whisky, har tork ek haft stort inflytande på denna dram, följt av torkad
mango och Sultan. Smulig kex och mer rök ger bra balans.
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