– Tennessee Whiskey. Nejlepší a nejvěhlasnější je Jack Daniel´s
Tennessee Whiskey. Její charekteristikou je, že se ihned po destilaci
velmi pomalu a po kapkách filtruje přes třímetrovou vrstvu aktivního
dřevěného uhlí z cukrodárných javorů.
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WHISKEY

Únor 2017
Něco teorie o „Živé vodě“,
aby se nikdo nespletl.

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?

Jack Daniel
Na zapomnětlivost se umírá.

1) …dává dnešní whiskey úroveň?
– Hlavní suroviny, a to sladový ječmen (původní základní surovina pro
výrobu nejlepší whisky), a dále žito, oves, pšenice, kukuřice.
– Kvasinky, které dělají jeden z hlavních rozdílů mezi evropskými
a americkými whiskey.
– Pro fermentaci (kvašení) Skotové a Irové vždy používají nový čerstvý
obilný kvásek. Amíci použijí určitou část z předchozího zákvasu. Každá
palírna má svoje jedinečné kvasinky.
– Způsob destilace. Používají se dva druhy destilace kontinuální
(pro výrobu čisté a silné obilné whisky) a periodická (zejména pro
výrobu sladové whisky). Skotská whisky se destiluje dvakrát. Irská
whiskey se destiluje třikrát.
– Způsob a doba zrání. Americká whiskey vždy zraje jen v nových
sudech (barrels) z bílého dubu. Tyto, ale již použité sudy a i jiné
použité sudy (třeba po koňaku) následně používají i opakovaně
Skotové a Irové.
– Master Blender (Vrchní míchač). Zajišťuje kvalitu a jedinečnost
každého druhu whisky. Jen minimální množství whisky se prodává
v provedení SINGLE MALT (pálená jen z jednoho sladu ječmene, jen
jedné palírny). Je špičkou mezi whiskami a je jí skutečně jen zlomek.
Z ní a dalších whisek následně Master Blender míchá různé druhy
whisek. Označení Vatted Malt nesou whisky míchané z jednosladových whisek z různých palíren.
– Pure Malt jsou whisky míchané z jednosladových whisek, a to jen
z jedné palírny.
– Grain je čistě obilná whisky pálená v kontinuálním kotli.
2)…dělá rozdíl mezi skotskou a irskou whisky?
– Irský a skotský Master Blender je každý jinak tvrdohlavý, používá
jinou vodu, jiné kvasinky.
– Skotové destilují dvakrát. Irové destilují třikrát. A hlavně jiným
způsobem suší sladový ječmen. Díky tomu je irská whiskey jemnější
a skotská drsnější.
3)…dělá U.S. Whiskey jedinečnou?
– Již výše popsaný způsob kvašení obilí. Pálí se kontinuálně vždy na minimálně 95% alkoholu. Zraje jen v nových
sudech.
– Míchá se jinak, a to s použitím i kukuřičného základu.
– Americká Straight Whiskey může být bourbon nebo např. Tennessee whiskey. U.S. Whiskey mají vždy zákonem přesně specifikované
parametry.
– Bourbon nese označení whiskey, která musí být vyrobena v Americe
a musí být vypálena minimálně z 51% z kukuřice.

Jack Daniel´s Tennessee Honey, (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
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).
Pět dokonalých panáčků jen za 200 Kč.
– Nabídne Vám pravý Jack Daniel´s
Lynchburg Lemonade.
Jeden z nejlepších koktejlů světa. (Čerstvá
limetková šťáva, sprite, pomeranč, koktejlová třešeň,
Southern Comfort, Jack Daniel´s Tennessee Whiskey.
To vše podávané
v originálních sklenicích.)

– Umožní Vám vyhrát láhev Jacka. Stačí jen splnit pár úkolů.
(1. Láhev Single Barrel, 2. Jackova kytara s lahví, 3. Honey, 4. Fire,
5. Balíček od Jacka).
*********************************************************************************

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.
2)… jediným současným místem opravdové prohibice v USA je
Jackova palírna v Lynchburgu?
– Suchý zákon v Jack Daniel Distillery platí dodneška.
3)… jedině Jack dělá pravou Tennessee Whiskey?
– Kukuřice, žito a ječmenný slad jsou smíchány s neželezitou pramenitou vodou z Lynchburgských jeskyň a poté přichází na řadu destilace. Následně destilát kapku po kapce překape přes třímetrovou vrstvu
aktivního uhlí z javoru cukrodárného. Toto dává whiskey její typické
kouřové aroma a jemnost. Následně se Jack Daniel’s stáčí do nových
vypálených dubových sudů a nechává se zrát.
4)… Jack Daniel´s Tennessee Whiskey zavítá na RED RAT a umožní Vám na vlastní oči vidět Jackovu palírnu?
– Umožní Vám při degustaci pěti různých Jacků jedinečnou virtuální
návštěvu Jack Daniel Distillery v Lynchburgu, USA.
– Nabídne Vám ochutnávku:
Jack Daniel´s Tennessee Whiskey Old No.7, (Ječmenný slad, kukuřice
a žito jsou smíchany s neželizitou 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).

1. Přečti si únorové číslo The Red Rat Times.
2. Objednej si zvýhodněnou ochutnávku 5ti Jacků
(jen jsi-li starší 18ti let).
3. Navštiv virtuálně Jack Daniel Distillery v Lynchburgu, USA.
Zvládneš to přímo v restauraci.
4. Vylušti kvíz.
(1) V jakém městě leží Jack Daniel Distillery? (2) (2) Jaké bylo Jackovo oblíbené číslo? (poradí Vám etiketa lahve Jack Daniel’s Tennessee Whiskey) (3) Jack
Daniel’s je jeden z mála výrobců whiskey, který si dělá svoje vlastní barely. Jak
se jmenuje druh stromu, který se na tyto barely používá? (4) Z jaké dřeviny
vyrábíme dřevěné uhlí používané pro filtraci? (5) Jak se řekne anglicky
„krysa“? (6) V jakém roce byla založena Jack Daniel Distillery? (slovy)

Jméno a příjmení:
E-mailová adresa:

5. Napiš své jméno a mailovou adresu pod křižovku.
6. Vyplněnou křížovku s kontaktem na sebe vlož do truhly.
7. V sobotu 11. března v 19.00 hodin budeme ze správných odpovědí
losovat majitele lahve Jack Daniel´s Single Barrel, Jackova kytara
s lahví Jack Daniel´s Tennessee Whiskey, lahve Jack Daniel´s
Honey, lahve Jack Daniel´s Fire.
8. Tyto ceny si můžete vyzvednout ihned na RED RAT.

Jack Daniel´s Tennessee Fire,
(Ostrá kořenitá chuť zakončená jemnými tóny Tennessee Whiskey. Namražený panák
s výbušnou chutí skořice Jack Daniel´s Tennessee Whiskey).
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