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JURA
18YO
SCOTCH SINGLE MALT

HERKOMST: Schotland, Isle of Jura
KEY WORDS: Wijnfinish, toffee, bosbes
KLEUR: Rozenhout
GEUR: Toffee en kaneel
SMAAK: Braam, bosbes, chocolade, koffie
ALCOHOL:  44%
FORMATEN: 70cl 

OMSCHRIJVING

 `Gemaakt in ‘splendid isolation’, op een eiland 
aan de West kust van Schotland.

 `Op Jura wonen slechts 200 mensen, en meer 
dan 5.000 herten. De distilleerderij is de 
verbindende factor in de kleine gemeenschap.

 `De toegewijde bevolking is geconcentreerd op 
het maken van uitstekende single malt whisky, 
en dat kunnen zij als geen ander.

 `De Jura whisky’s worden gekenmerkt door 
een ‘subtle smoke’ smaak.

Geen 18, geen alcohol.



T +31 (0)76 - 88 83 000
E info@abrandnewday.nl

I www.abrandnewday.nlABND Drinks Company B.V. 
Reduitlaan 33, Blushuis unit 1.12, 4814 DC Breda

GESCHIEDENIS

De eerste distilleerderij op het eiland Jura werd in 1810 opgericht en heette Small Isles Distillery. In 1960 
werd de huidige distilleerderij gebouwd, als onderdeel van het creëren van werkgelegenheid voor de 
Diurachs, de bewoners van Jura. Er is maar één dorp, één distilleerderij en één weg op het eiland. Het zijn 
de drie verbindende factoren van deze kleine eilandgemeenschap, waar vrijwel iedereen direct of indirect 
met de productie van whisky te maken heeft.   

INGREDIËNTEN EN PRODUCTIE

Whisky maken staat centraal op Jura en er is verder geen noemenswaardige industrie. Daardoor worden 
de bewoners niet afgeleid en kunnen zich volledig concentreren op het maken van single malt whisky met 
een uitzonderlijke kwaliteit. De ketels van Jura zijn uitzonderlijk hoog. Een expressie die eerst 18 jaar heeft 
gerijpt in ex-bourbon barrels gemaakt van de Amerikaanse witte eik. Daarna bracht de gerijpte whisky nog 
enige tijd door in verfijnde rode wijnvaten, die een unieke dimensie aan de smaak toevoegen. 

PROEFNOTITIE

Rijk, met een volle body en een kleur van rozen-
hout. Heerlijke aroma’s van toffee, kaneel,  
bramen en bosbessen. In de afdronk komen  
bittere chocolade en koffie naar boven. 

De gigantische ketels van Jura


