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Jack Daniel´s Tennessee Whiskey Old No.7, (Ječmenný slad, kukuřice
a žito jsou smíchany s neželezitou pramenitou vodou z Lynchburgských jeskyň. Poté
přichází na řadu destilace. Následně destilát kapku po kapce překape přes třímetrovou vrstvu aktivního dřevěného uhlí z javoru cukrodárného, které dává whisce její
typické kouřové aroma a jemnost. Stočí se do nových a vypálených dubových sudů
a nechává se zrát).

Jack Daniel´s Tennessee Fire,
(Ostrá kořenitá chuť zakončená jemnými tóny Tennessee Whiskey. Panák s výbušnou

WHISKEY
K. J. Erben se ve své pohádce „Živá voda“ spletl.

1) …pohádka Živá voda je nepravdivá?
– Historicky označení „živá voda“ poprvé použili gaelové, ale nejednalo
se o vodu ze studánky.
– Jejich výraz „uisge beatha“ nebo-li živá voda se postupně měnil na
výraz „usky“ a nakonec na dnešní výraz „whiskey“.
– Jediná věc, ve které se K. J. Erben nemýlil, je, že se jedná o pohádkový
nápoj.
2)…není pravdivé heslo: “Pro švestku nebo slad je finančák
největší kat.“?
– Highlands (Skotská vysočina) dala světu kvalitní sladovou whisky.
Roku 1494 obdržel mnich John Core od skotského kancléře ječmenný
slad, aby vyrobil „živou vodu“. A jak to historicky vypadá, tak se mu
to celkem povedlo. Klášter, kde byl představeným John Core, musel být
hodně pozoruhodný. Říká se, že zde vynalezli i golf.
– Vysokou kvalitu whisky zajistil na věčné časy roku 1713 britský parlament, který uvalil ve Skotsku vysokou daň na dovoz sladu. Tím paradoxně zajistil, že jedině pašeráci ve svých ilegálních palírnách vyráběli
vysoce kvalitní whisky.
– Díky finančákům měli skotští pašeráci prostor pracovat s kvalitním
ječmenným sladem. Legálním výrobcům tak zůstaly ovocné tresti, nezralé a shnilé švestky a obyčejné obilí.

3)…Irové nikdy se Skoty nesouhlasí?
– Tak je to s objevem whisky.
– Irové tvrdí že, když přišel do Irska Svatý Patrick, tak udělal dvě velké věci. Vyhnal z Irska ďábla a naučil Iry vyrábět whiskey dávno před
Skoty.
– Ať to byl Svatý Patrick nebo opat John Core jedno je jisté, že dnešní
církevní hodnostáři se s těmito dvěma , co do zásluh o lidstvo, nemohou měřit.
– Církev dala světu whisky. Finančáci dali whisce kvalitu. Co dodat?

chutí skořice Jack Daniel´s Tennessee Whiskey).

Jack Daniel´s Tennessee Honey,

Na zapomnětlivost se umírá.

(Jack Daniel´s Tennessee Whiskey

v kombinaci s přírodním medem. Zažijete jedinečný chuťový zážitek,
umocněný spletitou vůní přírodního medu, melasy a pražených ořechů).

Jack Daniel´s Gentleman Jack, (Velice jemná, přesto výrazná chuť,
připomíná exkluzivní koňak. Celosvětové jedinečnosti je dosaženo dvojitým
překapáváním přes vrstvu aktivního dřevěného uhlí. Poprvé po destilaci a podruhé
po procesu staření před plněním do lahví).

Jack Daniel´s Single Barrel (Jack Daniel´s Tennessee Whiskey,
která je stáčená jen z jednoho sudu, které vybere Master Distiller. Vhodný je jen
jeden sud ze sta. Náročnost výběru vhodného sudu zajišťuje jen omezený počet

„Tennessee Whiskey a Blues“

lahví. Jen tyto lahve zajišťují vyzrálost, syťě jantarovou barvu jednolitou chuť stejnou ve všech lahvích. Chuť po vanilce s podtóny višně, pomeranče. Vůně plné sladké
vanilky, jemného pomeranče a zralé máty).

1)...v 19. století změnilo ameriku?
– Spojení smutné dvanáctitaktové afro-americké smyčky zvané blues
(blues anglicky smutní) s veselou Tennessee Whiskey.
– Ze smutné muziky z plantáží a kostelů se blues stalo po požití na
černo vypálené whiskey pestřejším a veselejším.
– Po tomto oživení dalo blues základ jazzu, ragtime, rock and rollu,
rocku a výrazně ovlivnilo country.
2) ... je v půlce listopadu bluesový pupek světa?
– No jasně. Šumperk a Blues Alive.
– Ovšem není pupek jako pupek.
– Návštěvníci festivalu s platnou vstupenkou mohou od 16. do 18. 11.
ochutnat i jiný pupek. Máme pro ně připravenu hodně zvýhodněnou
nabídku.“

1)…Jack Daniel zapomněl heslo a umřel?
– Jack zemřel v roce 1911. Jednoho rána přišel v Lynchburgu do své palírny a snažil se otevřít svůj sejf. Nemohl si však vzpomenout na správnou kombinaci kódu, a tak do ocelového sejfu vztekle kopnul a zlomil
si palec u levé nohy. V ráně se usadila infekce a ani celoživotní kvalitní
dezinfekce nejlepší whiskey nezabránila smrtelné otravě.
– Ale před tím roku 1863 Jack ve svých třinácti letech koupil
v Lynchburgu svoji palírnu.
– Já byl ve třinácti letech v pionýru a vykřikoval „Vždy připraven“. I když
nevím na co. Jack ve třinácti už pálil Tennessee whiskey a věděl jak.
– JPodařilo se mu vypálit nejlepší a nejvěhlasnější Tennessee Whiskey.
Její charakteristikou je, že se ihned po destilaci velmi pomalu a po kapkách filtruje přes třímetrovou vrstvu aktivního dřevěného uhlí z cukrodárných javorů (viz. virtuální prohlídka Jack Daniel´s Distillery).“
2)… Jack Daniel zavítá na RED RAT?
– Umožní Vám nejkrásnější virtuální prohlídku nejkrásnější palírny
na světě, a to Jack Daniel´s Distillery v Lynchburgu
– Umožní Vám ochutnávku pěti dokonalých
panáků
Jack
Daniel´s
Tennessee Whiskey.

• Vydalo: Red Rat Publishing ©2017
• Red Rat Republic •
• Grafická úprava: Tomáš Wurst •
• Tisk: Grafotyp Šumperk •

Pět dokonalých panáčků jen za 250 Kč.

