




Když polárníci v roce 1911 s napnutými plachtami a omrzlý-
mi tvářemi konečně dosáhli jižního pólu, nemohli tušit, že se 
tato krajina věčného ledu stane inspirací právě pro vodku 
Amundsen.

AMUNDSEN DEEP BLUE
Stejně jako hloubka temné noční oblohy, vyzařuje i  vodka 
Amundsen Deep Blue jedinečnou intenzivní sílu a  čistotu 
podněcující touhu objevovat. 

Nový chuťový profil až z 80% pšenice, 6ti násobné destilace 
a filtrace přes aktivní uhlí si vyžadoval nový, nápaditý design. 

Zahalená do nebesky modré lahve vyzařuje Amundsen Deep 
Blue svou magickou přitažlivost, kterou nás dokáže upoutat 
jedině potemnělá obloha blížící se noci.

Řada ovocných likérů Amundsen Fusiøn obsahuje vysoce 
kvalitní přírodní ingredience, jejichž chuť podtrhává jemná 
vodka Amundsen. Likéry se sníženým obsahem cukru a alko-
holu drží krok se současnými trendy a jsou základem skvělé 
zábavy při objevování originálních drinků. Zaujmou vás bar-
vou, vůní i chutí. Stačí sáhnout po své nejoblíbenější příchuti 
a namíchat si jedinečný drink podle vlastních představ.
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Pan Emil Dynybyl byl nadšeným propagátorem esperanta, 
barmanského řemesla a  jedním z  prvních aviatiků. Krátce 
po dovršení dospělosti získal živnostenský list na výrobu 
likérů studenou cestou i  povolení k  nákupu a  obchodování 
s komoditami vlastní výroby. To mu umožnilo stát se členem 
Společenstva výrobců likérů a lihovin v Praze. Díky své lásce 
k bylinkám a ovoci dal vzniknout mnoha vynikajícím chutím, 
které byly a jsou v nápojích Dynybyl tak oblíbené.

První republika byla obdobím noblesy a elegance, poctivosti 
a hrdosti na řemeslný fortel a um. Řada třtinových destilátů 
Božkov Republica je oslavou těchto hodnot, na které jsme 
stále hrdí. Lahodné třtinové destiláty Božkov Republica jsou 
plné chuti toho nejlepšího z karibských ostrovů, ať samotné, 
nebo míchané, nejlépe si je vychutnáte s  těmi, na kterých 
vám záleží.
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Tuzemák je velmi specifickou českou a vůbec středoevropskou 
kategorií. Jeho tradice sahá až do 19. století a stále je oblíbený. 
Ať už samotný, v horkých nápojích, nebo jako nezbytná sou-
část vánočního cukroví. Spojení Tuzemáku a koly patří jedno-
značně k nejprodávanějším míchaným drinkům na trhu. Nové 
ochucené varianty přinášejí do této tradice oživení, protože 
stejně jako pravé rumy patří i Tuzemák do vysoce dynamické 
kategorie, kde jsou právě varianty typu spiced, tedy obohace-
né směsí koření, velice žádané.

10  |   Stock   Stock   |   11    



12  |   Stock

Vlajkovou lodí řady Key je KEY Panama, z kvalitního panam-
ského třtinového destilátu, který zrál v sudech z amerického 
bílého dubu po celé 3 roky. Vyniká zlatavou barvou, jemně 
nasládlou chutí s tóny vanilky a lehce dřevitým závěrem. 
Nejlépe si ho vychutnáte samotný a jeho příjemná chuť vás 
přenese přímo do karibského baru.

Magister je delikátní likér s jedinečnou recepturou, vytříbe-
nou chutí a vůní.  Má charakteristicky příjemnou, lehce slad-
kou chuť.   Značka existuje na trhu již více jak 20 let a stále je 
velice oblíbená právě pro svoji jemnost a netradičnost.  Řadu 
tvoří tří produkty Magister Originál s bylinným základem. 
Magister Dark s chutí zelených vlašských ořechu a nově Ma-
gister karamel s chutí mléčných karamelek.
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Psal se rok 1927, když Lionello Stock poprvé namíchal bylinný ná-
poj podle tajné rodinné receptury založené na 14 bylinách z celého 
světa. Podle jeho původní receptury, stále stejně poctivě, se Fernet 
Stock vyrábí v palírně v Prádle u Nepomuku dodnes. Tajemství 
originální chuti není možné napodobit. Originál receptury je uložen 
v sejfu a jeho tajemství znají jen dva lidé na světě. Každý rok se 
k výrobě Fernetu Stock spotřebuje několik set tun bylin. Získat 
celý základ směsi je velmi náročné. Pouze dvě byliny rostou u nás, 
zbytek se dováží. Nakoupit všechny vyžaduje doslova cestu kolem 
celého světa. Tyto byliny jsou v laboratoři detailně analyzovány. 
Hodnotí se například vůně, barva, chuť, obsah silic, éterických olejů 
a práh hořkosti. Skutečným mágem výroby je pak mistryně destila-
térka Kristína Demelová. Ta hlídá a pečlivě sleduje každý okamžik 
výroby Fernetu Stock Original. Do macerátu se dále přidává voda 
s unikátními minerálními vlastnostmi z vlastního 50 metrů hlubo-
kého vrtu. Fernet Stock následně několik dalších měsíců dozrává, 
dokud neuznáme, že je připraven. Po takřka rok trvajícím výrobním 
procesu je Fernet Stock Original připravený pro naše záakzníky.

Traduje se, že kdesi v  hlubokém lese přebývá liška černá 
tak, že bývá vidět jen za jasných měsíčních nocí. Na svých 
toulkách na hranici mezi realitou a fantazií namíchala elixír 
opravdového přátelství a dobré zábavy.

Elixír z  vybraných lesních bylin s  kapkou pomeranče, díky 
kterému si magickým způsobem dokáže podmanit každého. 
Elixír, na jehož chuť není možné zapomenout, stejně jako na 
setkání s ní. Pod rouškou noci vyráží do světa vstříc dalším 
dobrodružstvím, do světa, kde každý žije v naději na setkání 
právě s ní. Ale to ona si vybírá, kdo se stane součásti jejího 
příběhu. Příběhu, který se možná ještě nestal, a přesto už teď 
víš, že o něm budeš chtít vyprávět.

To nejlepší přichází, když to nečekáš. 
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Bartida Original je řada tradičních českých likérů a pálenek. 
Jejich výroba podléhá tradičním a  generacemi prověřeným 
postupům. Základem úspěchu této originální řady je ruční 
výroba a kvalitní suroviny.

Bartida je řada tradičních českých likérů a  pálenek. Jejich 
výroba podléhá tradičním a generacemi prověřeným postu-
pům. Základem úspěchu této originální řady je ruční výroba 
a kvalitní suroviny.
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J A P ON S K É  S P ECI A L I T Y

Torii Shoten, předchůdce společnosti Suntory, otevřel svůj 
obchod v roce 1899 jako uskutečnění snu mladého Šindžiróa 
Toriiho. Už ve svých dvaceti letech chtěl vytvořit a prodávat 
originální japonské alkoholické nápoje, které by odrážely ja-
ponskou kulturu a mohl si je vychutnávat celý svět. Šindžiró 
překonal řadu těžkostí, ale svůj sen naplnil a vyráběl kromě 
ginu i víno, whisky a brandy. Po uvedení prvního ginu Suntory 
v roce 1936 s názvem Hermes Gin pokračovali Šindžiró a jeho 
nástupci v tvrdé práci na rozvíjení svých hlubokých znalostí 
o destilaci alkoholu. Více než stoleté zkušenosti se odrážejí na 
veškeré výrobě a dokonalosti whisky Hibiki.

Ing. Petr Švec je úspěšný chemik, podnikatel a  zároveň ce-
loživotní milovník a znalec vodky, který vždy snil o tom, že 
bude vyrábět i svoji vlastní. Přes padesát let sbíral na českém 
trhu ty nejlepší ingredience, technologie a postupy, aby byl 
výsledný produkt naprosto čistý, jemný, bez zbytečných a ne-
žádoucích látek. K  70. narozeninám si nadělil vodku, která 
splňuje jeho náročné představy o chuti a kvalitě čirého nápo-
je. Slovo „cryo“ je z řečtiny a znamená „ledově vychlazený“.
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Smirnoff je světoznámá značka vodky, založená kolem roku 
1860 Pjotrem Arseňjevičem Smirnovem v Moskvě. Tato vyhlá-
šená a samotným carem oblíbená vodka, ale s nástupem revo-
luce byla nucena ukončit svou produkci. Na rodinnou tradici 
výroby navázal syn Vladimir, který uprchl z Ruska během re-
voluce a počátkem 20. let obnovil výrobu vodky v Paříži. Tam 
došlo také k pofrancouzštění názvu na Smirnoff. V současnos-
ti je tato vodka prodávána ve více než 130 zemích světa. Prá-
vem se může pyšnit oceněními, jako je nejprodávanější značka 
alkoholu na světě nebo nejvíce oceňovaná vodka světa.

Vodka Smirnoff má pepřovou vůni, která pokračuje i v chuti, 
kde se k ní přidávají stopy anýzu. Filtrační proces při výrobě 
Smirnoff vodky je zcela unikátní. Používáno je speciální dře-
věné uhlí ze stromů vyznačujících se tvrdým dřevem. 

Ne nadarmo je jméno Smirnoff synonymem vodky. Vychutnáte 
si ji samotnou, na ledu nebo v míchaných koktejlech.
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Pravda Vodka je polská prémiová vodka, jejíž historie sahá až 
do roku 1743. Vyrábí se v nedotčené přírodě karpatských hor 
v okresu Bielsko-Biała v jižním Polsku pod přísným vedením 
mistrů destilace. Křišťálová voda z karpatských hor a sladké, 
chemicky neošetřené, pozdně sbírané žito z  velkopolských 
polí jí dávají plnou, měkkou a jemnou chuť. Unikátní šestiná-
sobná destilace začíná kontinuální destilací a končí tradiční 
kotlíkovou metodou. Filtrace probíhá jednak přes uhlí z fran-
couzské břízy a také metodou za studena.



Cîroc Vodka je jednou z mála vodek, které jsou vyráběny z hroz-
nového vína. Za její výrobou stojí Jean Sebastien Robicquet, kte-
rý pochází z vinařské rodiny, jejíž historie sahá až do 15. století. 
Sám má titul z enologie (vědní obor o víně a vinařství) z roku 
1988. Vodka je vyráběna ve Francii v oblasti Cognac unikátní 
metodou macerace za studena, kdy hrozny nemusejí být zahří-
vány, aby uvolnily cukry.

    Diageo   |   23    22  |   Diageo

Historie Ketel One Vodky sahá až do roku 1691, kdy v malém 
holandském městečku Schiedam založil Joannes Nolet palír-
nu. Vodka Ketel One se vyrábí ze 100% pšenice a svoje jméno 
dostala po destilačním kotlíku číslo jedna, v němž probíhá její 
závěrečná destilace. Právě ta jí totiž dává jemný a smetanový 
charakter. Ketel One byla podle Drinks International označe-
na barmany v  top 50 barech na světě jako nejprodávanější 
a nejvíc trendy značka.



V  roce 1769 si tehdy teprve sedmadvacetiletý Alexander 
Gordon otevřel v  londýnské části Southwark lihovar. Místo 
si vybral především s ohledem na kvalitu tamní vody. Stejně 
zodpovědně přistupoval i k výběru ingrediencí a k destilaci. Na 
počátku 19. století pak patřil Gordon’s Gin ke značkám, které 
dodávaly svoje výrobky britskému námořnictvu a obchodnímu 
loďstvu. A tak se Gordon’s Gin rozšířil po celém světě. V roce 
1898 se značka spojila s dalším producentem ginu a zároveň 
sousedem Charlesem Tanquerayem. Na Goswell Road, kde se 
tehdy Gordon’s vyráběl, založili prosperující mezinárodní firmu. 
Značka Gordon’s se může pochlubit označením Royal Warran-
ty, tedy oprávněním dodávat gin na britský královský dvůr. 
V dnešní době je nejprodávanějším ginem na světě.
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Věhlas španělské značky Larios, která sídlí ve městě Málaga, 
se šíří již od roku 1866. Tato značka využívá svých více než 
stoletých zkušeností s destilací a s nejvyšší možnou kontro-
lou výrobních procesů pro výrobu ginu prémiové kvality. Ta 
se řídí dle tradičních postupů výroby London Dry Ginu. Po-
užívají se pouze přírodní ingredience, nedobarvuje se a ne-
doslazuje. Vícenásobná destilace probíhá v tzv. alembikách 
(tradiční destilační přístroje). 

Zakladatel Charles Tanqueray byl inovátorem, badatelem 
a průkopníkem, který si dal za cíl vytvořit ten nejlepší gin na 
světě. V honbě za tímto cílem objevoval ingredience po celém 
světě. V roce 1830 založil svoji destilerii ve čtvrti Bloomsberry 
v Londýně a začal vyrábět svůj gin. Na logu značky Tanqueray 
najdeme dvě zkřížené sekyry jako rodinný odkaz a také znak 
ananasu jako symbol pohostinnosti.
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V  roce 2009 Sipsmith založili dva přátelé z  dětství Sam 
Galsworthy a  Fairfax Hall. Spojovala je celoživotní náklon-
nost ke kvalitním výrobkům a také k martini. Netrvalo dlouho 
a jednou byli na Negroni párty představeni milovníkovi nápo-
jů Jaredu Brownovi. Před svítáním již byl připraven připojit se 
k nim na jejich misi vytvořit nejlepší London Dry Gin na světě. 
Tak došlo ke znovuzrození prémiové výroby ginu v Londýně.

Zakladatelem značky byl James Pimm, vlastník franšízy re-
staurací Oyster House. První variantu Pimm’s No. 1 na bázi 
ginu vytvořil již v roce 1840. Servíroval ji svým hostům v ma-
lém korbelu jako tonikum pro trávení pod názvem „No. 1 cup“. 
V roce 1851 byly představeny Pimm’s No. 2 a Pimm’s No. 3. 
Následně byla zahájena rozsáhlá výroba. Komerční prodej za-
počal v roce 1859 a každý z Pimm’s měl své označení obsahu-
jící jinou bázi. Například whisky, rum, brandy a další. Původ-
ně se Pimm’s vyrábělo až sedm druhů. V Anglii se v průběhu 
posledního století stal Pimm’s No. 1 nejoblíbenější variantou 
a nedílnou součástí různých společenských akcí, mezi které 
tradičně patří Wimbledon, kriket nebo pólo. Popíjí se ale i při 
víkendových dostizích, festivalech nebo jen tak s přáteli na 
zahradě. Je dodáván i na anglický královský dvůr.
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Výroba v destilerii Río de Plata – Tequilas del Señor trvá již 
čtyři generace a bezmála 80 let. Jejím zakladatelem byl špa-
nělský emigrant César García. Destilerie vyváží své tequily do 
více než 50 zemí světa. Vlastní mimo jiné i certifikát HACCP, 
několik ocenění v  oblasti exportu na státní úrovni a  zřídila 
i kompostárnu k redukování odpadů.

Roku 1992 se v mexickém městě Tequila ve státě Jalisco zro-
dila pod vedením rodiny Hernándezových tequila s názvem 
Tres Alegres Compadres. Jméno tequily odkazuje na tři kama-
rády. Jeden z nich, Carlos Hernández, je majitelem destilerie 
La Cofradía, což znamená bratrstvo, a  zabývá se výrobou 
tequily již přes 50 let.
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Za zrodem této značky stojí americký herec George Clooney 
a jeho přátelé, kteří ji vytvořili v roce 2013 tak, aby chutnala 
skvěle samotná, na ledu i v koktejlu. Na všechny tyto způso-
by ji totiž George Clooney a jeho přátelé mají rádi. V roce 2017 
značku koupila firma Diageo.

Historie této ultraprémiové tequily se začala psát v  roce 
1942, kdy ji začal vyrábět Don Julio González. Don Julio byl 
průkopníkem pěstování agáve, vytvořil pravidla správného 
pěstování. K výrobě začal používat starší rostliny a pěstoval 
je s většími rozestupy. Rostliny se dodnes sbírají ručně a celý 
proces je pečlivě kontrolován. Tequila Don Julio je nejprodá-
vanější superprémiová tequila v Mexiku. Prodává se v typic-
kých baňatých lahvích. Vyrábí se v destilerii La Primavera ve 
městě Atotonilco v regionu Los Altos.
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Název i design lahve jsou inspirovány národem Otomiů – sta-
rověkou mexickou civilizací, v  jejichž jazyce „bui“ znamená 
život. Mezcal Bui získal roku 2016 zlatou medaili na soutěži 
Spirits Selection Concours Mondial de Bruxelles.

Padre Azul se vyrábí v údolí Amatitán blízko města Tequila 
v  palírně Tres Mujeres Distillery, kterou vede žena – Erika 
Sangeado. Padre Azul spatřila světlo světa roku 2014, po se-
známení Rakušana H. P. Edera s Mexičankou A. A. Maxemin, 
s jasným cílem: vytvořit opravdový po všech stránkách me-
xický skvost.
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Cachaça Ypióca je nejprodávanější prémiovou cachaçou v celé 
Brazílii, a to nejen díky letité tradici. V brazilském státě Ceará 
se vyrábí  více než 160 let. V  roce 2012 tuto firmu, dosud 
patřící rodině Tellesových, odkoupila společnost Diageo, 
která touto akvizicí upevnila svou pozici na jihoamerickém 
trhu. V současnosti představuje značka Ypióca 8 % celkových 
prodejů cachaçy, tedy téměř 60 milionů litrů ročně. Všechny 
druhy Cachaçy Ypióca zrají v sudech z brazilského dubu nebo 
ze speciálního druhu brazilského ořechu. Lahve druhů Ypióca 
Empalhada ručně balí ženy – právě z oblasti Ceará – do slámy 
z karnaubské palmy.

Speciální edice panamských rumových elixírů s příznačným 
názvem Bandita Original a Bandita Black se vyrábí na počest 
prvního českého kartografa, obchodníka a korzára Augustina 
Heřmana (1605–1686). Bandita Original představuje práci 
Augustina Heřmana jako proslulého průkopníka obchodu 
s tabákem a také vynikajícího kartografa, který jako první do-
konale zmapoval oblast Virginie a Marylandu. Za tyto mapy si 
získal nejen obrovské uznání, ale také pozemky v Marylandu, 
které pojmenoval „Bohemian Manor“, tedy „České panství“. 
Jeho odvrácenou tvář korzára vystihuje druhý rum Bandita 
Black. Právě jako kapitán lodi La Grace totiž přepadával ne-
přátelské koráby u pobřeží Guatemaly a loupil tabák a cukro-
vou třtinu. Je tedy jen na vás, která tvář Augustina Heřmana 
vám přijde zajímavější.
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Historie rumu Cortez začala před 1. světovou válkou, kdy do 
dnešní centrální Panamy, konkrétně do města Pesé, přichází 
mladý španělský osadník Don José Varela Blanco a staví San 
Isidro Haciendu, tedy první továrnu na zpracování cukrové 
třtiny. A  právě tady, v  krajině stvořené sopkami, v  horkém 
tropickém klimatu, s neuvěřitelnou statečností a pracovitostí 
zdejších lidí, vznikají značky rumů Ron Cortez a Ron Abue-
lo. Značka Cortez byla pojmenována na počest dobyvatele 
Hernána Cortéze. Ten byl první, kdo předpovídal Panamské 
šíji strategický význam na základě spojení Atlantského a Ti-
chého oceánu. Rumy Cortez s více než stoletou historií mají 
typickou chuť a  vůni cukrové třtiny. Zrají ve 200litrových 
sudech z amerického bílého dubu po bourbonu nebo sherry.

Značku rumu Captain Morgan vytvořila v roce 1944 společ-
nost Seagram & Sons, ale její dědictví sahá mnohem dále. 
A kdože byl kapitán Henry Morgan? Odvážný britský buka-
nýr, který se stal koncem 17. století prvním jamajským guver-
nérem a který nepohrdl sklenkou dobrého rumu.
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Značka Pampero se zrodila roku 1938 ve Venezuelském hlavním městě 
Caracas.

Stál za ní Alejandro Hernandez a jeho sen o výrobě nejlepších rumů světa. 
Alejandro způsobil v pravém slova smyslu převrat v oboru výroby alkoholu. 
Podařilo se mu přesvědčit Venezuelské úřady, aby ustanovily standardy kva-
lity, resp. výroby rumu. Symbolem značky je Llanero – původní venezuelský 
kovboj. Symbol nezávislosti, svobody a zároveň pravá pýcha venezuelského 
národa.

Tajemství úspěchu rumu Pampero spočívá v  nejlepších surovinách (cukro-
vá třtina a voda), alkoholu té nejvyšší kvality, intenzivním procesu stárnutí 
v horkém a suchém prostředí venezuelské pampy a také v unikátní metodě 
míchání. Geografická poloha rovníkové Venezuely pomáhá rumu Pampero 
získat jeho nezaměnitelnou chuť. Podmínky procesu stárnutí jsou po celý 
rok velmi intenzivní, zejména díky kombinaci vlhkosti, vysoké teploty během 
dne a velkého ochlazení, které přichází v noci. Pampero prochází trojnásob-
ným procesem destilace v destilačních kolonách. Alkohol zraje v dubových 
soudcích po bourbonu a sherry.

Značka Ron Legendario byla založena v Havaně v roce 1946. 
Zajímavostí této značky je, že nemíchá rumy různého stáří 
a  označení na etiketě uvádí vždy přesnou dobu zrání v  su-
dech z amerického bílého dubu.

40  |   Diageo     Bartida   |   41    



El Comandante Reserva Exclusiva se vyrábí v  San Isidro 
Haciendě v provincii Herrera v centrální části Panamy. A prá-
vě tato lokalita je unikátní pro své klimatické podmínky, které 
určují výslednou chuť třtinových destilátů. Destilerie funguje 
již od roku 1936 a stále disponuje zásobou panamských rumo-
vých rezerv datovaných k roku 1978, které využívá pro výrobu 
limitovaných edicí.

V  roce 1907 založil Don José Varela Blanco první cukrovar 
v Panamě a významně se tak zasloužil o zvelebení celé ob-
lasti okolo městečka Pesé v  provincii Herrera. Jeho synové 
na počest svého otce – zakladatele palírny – vytvořili v pa-
desátých letech minulého století stařený rum Abuelo („dě-
deček“) z panamských rumových rezerv. Destilerii Hacienda 
San Isidro dodnes vlastní již třetí generace rodiny Varela. 
Ve svých 19 skladech staří okolo 22,5 milionu litrů panam-
ských rumových rezerv, přičemž nejstarší z nich je dochována 
z  roku 1978. Rum se v  Panamě staří převážně ročníkovým 
paletovým systémem, kdy se sudy doplňují pouze rumem ze 
stejného ročníku. To zaručuje rumům váhu přesného stáří ve 
směsi a dá se říci, že se řadí mezi nejkvalitnější rumy na světě.
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Ron Zacapa Centenario je superprémiový rum vyráběný 
v Guatemale z panenského medu a cukrové třtiny. Jeho výro-
ba začala v roce 1977 a za jejím úspěchem stojí žena, master 
blenderka Lorena Vásquez. Rum dozrává ve výšce 2 333 m n. 
m. s využitím metody solera, která zpomaluje zrání. Pro fer-
mentaci se používá speciální kmen kvasinek z ananasu. Jako 
zajímavost na každé lahvi najdete pletený proužek „petate“, 
který odkazuje na slavnou mayskou kulturu.

Společnost Rones Añejos de Venezuela působí na trhu od 
roku 2002. Destilerie a celý výrobní závod jsou umístěny 
v oblasti Ocumare del Tuy v centrální části Venezuely. v cen-
trální části Venezuely. Master blender rumů Roble, Giorgio 
Melis je se svými 50 lety praxe uznávanou autoritou v oboru. 
Pro zajímavost, společnost v současnosti skladuje okolo 6 mi-
lionů litrů rumu.
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Když se v roce 1820 stal John Walker obchodníkem, holdoval whisky snad každý Skot. 
Některé whisky byly běžně k mání a koupili jste je obvykle u každého hokynáře. Potíž 
byla v tom, že jejich vlastnosti nebyly tehdy nijak konzistentní. Ta, která vám chutnala 
včera, měla další den chuť úplně jinou. Proto začal John whisky míchat do té doby, než 
se mu povedla směs, se kterou byl natolik spokojen, aby jí v roce 1909 dal své jméno. 
Přejmenoval tedy svou původní Special Old Highland na Johnnie Walker Red Label. Šlo 
mu o to, aby si jeho zákazníci mohli pochutnávat stále na stejné kvalitě a chuti. Do své 
kolébky dostala ducha průkopnictví a mohla se vydat všemi směry po mořích celého 
světa. Bylo to i díky slavné hranaté lahvi, která zajišťovala bezpečnější přepravu a ob-
jemnější dodávky. Její výrazná chuť a univerzálnost měly velký společenský ohlas. Dnes 
je uznávána jako nejprodávanější skotská whisky na světě a je k dostání ve více než 180 
zemích. Whisky Johnnie Walker se dostala do povědomí mimo jiné i díky výrazným zko-
seným vinětám, na které lze napsat více textu a umožňují i barevné rozlišování. Jako první 
skotská whisky z celé této prémiové řady byla označena právě Red Label.
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Palírna Auchentoshan z Lowlands, kousek od měs-
ta Glasgow, proslula jako jediná ve Skotsku pou-
žíváním úplné trojí destilace, což činí její whisky 
chuťově unikátní. 

Historie této palírny sahá až do roku 1825 a  je 
jednou z  posledních šesti palíren ve skotské 
oblasti Lowlands. Whisky, která se zde vyrábí, 
reprezentuje tuto oblast v kategorii Classic Malts 
of Scotland.

T HE  LOW L A ND S

AUCHENTOSHAN

LAPHROAIG
BOWMORE

COPPER DOGSINGLETON
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Typická whisky pro oblast Speyside s  jemnými a  ovocnými 
tóny. Palírna Dufftown byla založena v roce 1896 a leží v ob-
lasti Speyside, kde se nachází více než polovina skotských 
palíren. Značka Singleton reprezentuje moderní, jemný styl 
whisky s  bohatou, lehce ovocnou chutí. Typickým znakem 
palírny je losos, který reprezentuje čistotu, historii, skotskou 
tradici, ale také filozofii značky plout proti proudu.

Destilerie whisky Cardhu ve vesnici Knockando je jednou 
z nejstarších v oblasti Speyside. Její historie sahá až do roku 
1824, kdy ji spolu se svým manželem založila Helen Cumming. 
V  roce 1893 palírnu zakoupila společnost John Walker and 
Sons jako svoji první palírnu, a tak se whisky Cardhu stala zá-
kladem blendů Johnnie Walker. Whisky Cardhu jsou medové, 
jemné, s tóny jablek, hrušek a dalšího ovoce.

Za vznikem palírny Cragganmore stojí skotská ikona John 
Smith. Ten si v oblasti Speyside vybral perfektní polohu pro 
založení destilerie. Blízko zdroji kvalitní vody a blízko železni-
ce. Tato destilerie používá pro druhou destilaci zvláštní kotlí-
kové zařízení, které je nahoře ploché a relativně krátké. A to 
má právě vliv na chuť a vůni této whisky. Znalec a odborník 
na whisky Michael Jackson prohlásil o 12 YO whisky z této 
palírny, že má nejkomplexnější aroma ze všech malt whisky 
ze Speyside.

Copper Dog je whisky bez udání věku. Vyrábí se zejména pro 
stejnojmenný hostinec, který najdete v historickém hotelu 
Craigellachie ve Speyside. Pro staření této whisky se vybírají 
různé typy sudů a finální zrání probíhá v sudech typu 
hogshead po bourbonu.

S P E Y S IDE
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Destilerie Oban byla založena v roce 1794 a je považována za 
jednu z nejmenších ve Skotsku. Založili ji bratři Hugh a John 
Stevensovi. Postupně ji obklopilo městečko Oban a je jednou 
z mála palíren situovaných v centru města. Je součástí řady 
Classic Malts of Scotland společnosti Diageo.

Talisker je nejstarší palírna na ostrově Skye ve Skotsku a ještě 
donedávna byla na tomto ostrově jediná. Založili ji v roce 1830 
bratři Hugh a  Kenneth MacAskillové. V  pozdních viktorián-
ských dobách se Talisker stal jednou z nejprodávanějších jed-
nodruhových whisky. Palírna Talisker se pyšnila řadou úspěchů 
až do roku 1960, kdy při požáru bohužel lehla popelem. Ale už 
o dva roky později byla její činnost obnovena, včetně stejných 
kotlů a chlazení ve šnekovém kondenzátoru. Společnost Diageo 
používá whisky Talisker do míchaných whisky, a tak ji najde-
te např. v Johnniem Walkeru. Talisker je typický svou střední 
kouřovostí, tóny černého pepře, slaností a náznaky mořských 
řas. Patří mezi whisky, které sbírají nejvíce ocenění. Talisker je 
součástí řady Classic Malts of Scotland, kde reprezentuje právě 
ostrovní styl whisky.

Dalwhinnie je palírna stojící mezi dvěma horskými vrcholy na 
pomezí Highlands a Speyside už od roku 1897. Dříve se jí říka-
lo Strathspey. Nyní je nejvýše položenou palírnou ve Skotsku, 
navíc na jednom z nejchladnějších míst v oblasti Highlands. 
Slovo Dalwhinnie znamená „místo setkání“.

Palírna Clynelish funguje od roku 1967. Je to moderně vyba-
vená destilerie s  12 destilačními kotly. Příběh této palírny 
je úzce provázán s blízkou palírnou Brora. V  jednu dobu se 
v palírně Clynelish a Brora vyráběly whisky označované jako 
Clynelish A (stará palírna, dnes pod názvem Brora) a Clynelish 
B (nová palírna). Britský státní výbor pro cla a daně ale trval 
na tom, aby whisky měly rozdílné názvy.

T HE  HIGHL A ND S
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Bowmore je jednou z nejstarších palíren na světě. Právě tady 
se rodí Bowmore 12 YO Whisky se svou komplexní a dokona-
le vyváženou chutí, která odráží niternou podstatu značky 
Bowmore: rozbouřené vlny, větrem ošlehanou krajinu a celé 
generace tradiční výroby.

Kdysi se dva skotští farmáři rozhodli, že vyrobí whisky, kterou 
když si lidé zamilují, bude to láska na celý život. A tak Donald 
a  Alexander Johnstonovi v  roce 1815 založili svou palírnu na 
jižním pobřeží ostrova Islay. Jméno Laphroaig znamená doslova 
„překrásná dutina u širokého zálivu“. Palírna začala produkovat 
single malt whisky, kterou v současné době vyrábí ručně malý 
tým třiceti lidí. Před nedávnem palírna oslavila své 200. výročí. 
Whisky Laphroaig je dnes světově uznávanou, nejprodávanější 
single malt skotskou whisky z ostrova Islay.

Palírnu založil v roce 1846 Hector Henderson poblíž přístavu 
Port Askaig, který leží na pobřeží u průlivu oddělující ostrovy 
Islay a Jura. Dostala název Caol Ila podle galského označení 
průlivu „zvuky ostrova Islay“. A opravdu, s každým douškem 
nasajete i trochu atmosféry tohoto jedinečného místa.

I S L AY

Lagavulin je malebná palírna na skotském ostrově Islay. Za-
měřuje se na výrobu 16leté whisky, která bývá označována 
jako „aristokrat z  Islay“. Palírna byla založena v  roce 1816 
a produkuje typickou whisky s tóny kouře, rašeliny a slanos-
ti. Vyrábí kolem 2,5 milionu litrů whisky ročně.
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KOUŘO VÁ
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PROFIL  CHUTI

Značka Dubliner si zakládá na dědictví a duši irské metropo-
le. Po jejím vzoru se snaží působit srdečně a vřele. Jedná se 
o mladou značku irské whiskey, která je skutečným odrazem 
města Dublin, proslulého svou bohatou kulturní historií přesa-
hující 1 000 let. Na výrobní proces dohlíží respektovaný mas-
ter blender John Drennan. Osobně vybírá konkrétní whiskey, 
které pak společně mísí. Jeho whiskey pod značkou Dubliner 
ocení jak nováčci, tak zkušení příznivci irské whiskey.
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Psal se rok 1875, bylo 18. června a v 8 hodin ráno zachvá-
til velký požár čtvrť Liberties v Dublinu. Právě zde byla 
umístěna Maloneho palírna whiskey. V  této čtvrti bylo 
také běžné chovat dobytek a Maloneho hořící a kvičící 
vepři, kteří utíkali před hořícím peklem ulicemi, spustili 
ve městě poplach. Oheň se rychle rozšířil a všech 5 000 
barelů whiskey, které byly v  této palírně, se rozlilo do 
ulic. Vznikla tak jedna velká hořící řeka protékající ulice-
mi. Zatímco hasiči bojovali s požárem, přihlížející obyva-
telé čtvrti plnili své klobouky a boty whiskey a nadšeně 
ji popíjeli.

Whiskey Kilbeggan se vyrábí v nejstarší licencované 
irské palírně a destiluje se ve 180 let starém kotlíko-
vém destilačním přístroji, který je zároveň nejstar-
ším v celém Irsku.
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Kentucky se stalo samostatným státem USA v roce 1792. Tehdy ještě pěstoval Jacob Beam jen kukuřici. O pár let později 
ji použil do rodinného receptu a vytvořil vlastní bourbon – Jim Beam Bourbon Whiskey. Po sedmi generacích a 30 čle-
nech s titulem mistra palírny pokračuje tradice rodiny Jima Beama dodnes. V roce 2005 naplnil Frederick Booker Noe III, 
pravnuk Jima Beama ze sedmé generace, již desetimiliontý sud bourbonu Jim Beam a dál tak tradici svého předka udržu-
je pro další generace milovníků bourbonu. Každá lahev obsahuje přes 200 let zkušeností. To je Jim Beam.
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Tom Bulleit, potomek vynálezce unikátní 150 let staré bou-
rbonové receptury Augusta Bulleita, vsadil na rodinnou 
tradici, dohledal původní recepturu a obnovil výrobu tohoto 
jedinečného bourbonu. A měl úspěch. Vysoký podíl kukuřice, 
originální lahev a vysoká poptávka po americké whiskey rá-
zem učinila z Bulleitu nejrychleji rostoucí malosériově vyrá-
běný americký bourbon. Právem byl proto zařazen do řady 
Diageo Reserve a je součástí barmanské soutěže World Class.
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Maker’s Mark Kentucky Straight Bourbon Whisky pochází z his-
torické palírny v kentuckém Lorettu. Na jejím vzniku pracoval Bill 
Samuels starší, přičemž se držel doporučení své ženy, aby bour-
bon chutnal především jemu. Začal tedy experimentovat s  růz-
nými druhy obilí a hledal ta ideální do své originální receptury. 
Aby neztrácel čas destilováním, upekl Bill z různých kombinací 
obilí několik bochníků chleba. To ho přimělo k výměně žita, které 
se tradičně používá v bourbonech, za měkkou červenou ozimou 
pšenici. Ta nahradila chuť žita jemnou sladkostí, kterou je Ma-
ker’s  Mark charakteristický. Bourbon se plní stále do stejných 
lahví jako při svém vzniku a stejně tak se dodnes tisknou a oře-
závají i etikety na původním stroji Chandler & Price z roku 1935. 
Hrdlo každé lahve je nakonec ručně zapečetěno voskem a tím se 
každá lahev stává originální.



Značka Courvoisier má téměř dvě století dlouhou tradici pro-
tkanou poctivou prací, díky které získala mnoho ocenění i na 
mezinárodní úrovni. Při výrobě jsou používány pouze nejlepší 
hrozny ze čtyř hlavních vinařských oblastí regionu Cognac, 
díky kterým vznikají mistrovská díla s dokonale jemnou chutí 
a skvělým aromatem.

Vermuty Belsazar jsou založeny na vysoce kvalitních vínech 
z  jihu Německa z oblasti Bádenska a  fortifikovány ovocnou 
brandy. Tato brandy pochází z velmi známé palírny Schladerer 
ve Schwarzwaldu, založené už v  roce 1844. Značka vzešla 
z nápadu dvou přátel: Maxe a Sebastiana, kteří se rozhodli 
spojit tradiční německá vína s poctivým řemeslem pálenkářů 
a tak vyrobit moderní produkt inspirovaný berlínským živo-
tem. Řada vermutů Belsazar má čtyři různé příchutě: Rosé, 
White, Red a Dry. Ty mají každá své vlastní maceráty, sestá-
vající z výtažků z bylin, květů, koření a slupek, které jsou po-
nechávány ke zrání ve velkých kamenných demižonech. Max 
a Sebastian pojmenovali svůj produkt na počest zakladatele 
palírny pana Sixta Schladerera Balthasara.
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Značka Golden vyrábí své pálenky podle tradičních sloven-
ských receptur, které v sobě spojují sílu a jemnost. Kombinuje 
pravé ovocné destiláty s vysoce kvalitním lihem. Skvěle si je 
vychutnáte na ledu, který promění chuť ovoce na dokonalý 
požitek smyslů.

Rodinný ovocný lihovar Žufánek založili v  roce 2000 man-
želé Marcela a Josef Žufánkovi a jejich synové Martin, Josef 
a Jan. Lihovar sídlí v obci Boršice u Blatnice poblíž Uherského 
Hradiště. Rodina vlastní ovocné sady, které obklopují výrobní 
areál a nacházejí se v jedné z nejlepších lokalit na pěstování 
ovoce na Moravě. Z ovoce sklizeného v sadech se v moder-
ním destilačním zařízení vyrábějí lahodně jemné pálenky 
s  charakteristickou vůní a  chutí, ovlivněnou zdejším mik-
roklimatem a podložím CHKO Bílé Karpaty. Všechny produkty 
jsou 100% přírodní, vyrobené podle původních, osvědčených 
receptur bez použití umělých barviv, ochucovadel a aromat.
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Historie společnosti Giffard se začala psát ve francouzském 
městě Angers v roce 1885, kde lékárník Émile Giffard zkou-
mal léčivé a osvěžující účinky máty. Inspirován tehdy velmi 
populárními mátovými pastilkami, vyvinul výjimečný likér 
Menthe-Pastille. O čtyři generace později společnost Giffard, 
stále ještě rodinný podnik, vyráběla nejen Menthe-Pastille, 
ale také likéry, guignolety, ovocné destiláty, sirupy a pyré se 
stále stejným respektem ke kvalitě, který značku provází již 
od jejích počátků.

C L A S S IC  L IQUE R  
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C R E MÉ S  L IQUE R P R E MIUM  L IQUE R  
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P UR E E  

Giffard Fruit for Mix je ovocné pyré s vysokým podílem ovoc-
né složky. Intenzivní chuť, aroma a bohatá struktura barma-
nům snadno nahradí čerstvé ovoce a to nejen mimo sezonu 
kdy není k dispozici.

Velmi dobře se také uplatní v limonádách, mléčných a zmrz-
linových šejcích.

Pyré je vhodné i do dezertů, jako poleva na lívance nebo pala-
činky, a nebo s ním můžete dochutit jogurt.

– vegan,

– bez laktózy,

– bez lepku,

– bez umělých látek.

S IROP
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Anthony Wilson, syn vynálezce tradiční receptury Baileys 
Original Irish Cream, pracoval více než tři roky na tom, aby 
nalezl tu správnou kombinaci ingrediencí. Vyzkoušel přes 
200 značek čokolád z celého světa a nakombinoval celkem 
800 různých variant, než se zrodila ta správná receptura. 
Když se pak v  roce 1974 Baileys Irish Cream dostal poprvé 
do obchodů, jednalo se o vůbec první krémový likér na světě. 
Od té doby je nesmírně oblíbený na celém světě právě díky 
netradičnímu spojení silné irské whiskey a jemné smetany.

Antica Sambuca je italská kultovní značka. Za jejím obnove-
ním stojí firma Rossi D’Asiago, která se rozhodla, že jí pomůže 
opět získat světový věhlas. Povedlo se. Značka byla na trh 
uvedena znovu v roce 2004. Všechny produkty Rossi D’Asiago 
se rodí v překrásném údolí mezi Dolomity a Benátkami, mají 
moderní balení a díky chuťovému profilu jsou vyhledávanou 
složkou pro exkluzivní koktejly.

76  |   Diageo     Bartida   |   77    



Značku Mixer založil v Itálii v roce 1990 Morelo Salmi. Vytvořil 
převratné pyré příhodně označené jako „ovoce v lahvi“. Jedná 
se o 100% přírodní neupravené ovocné pyré, vakuově koncen-
trované při nízké teplotě. K jeho výrobě se používají pouze ty 
nejlepší odrůdy na slunci vyzrálého ovoce sklizeného v období 
optimální zralosti. Pyré se poté ošetří dalšími přísadami, jako 
je citronová šťáva, cukr a  přírodní pektiny, pro stabilizaci or-
ganoleptické vlastnosti. Nezbytnou součástí procesu je také 
navracení éterických olejů získaných ze slupek ovoce, aby se 
docílilo jeho výsledné autentické chutě a vůně. Mixer umožňu-
je barmanům, baristům nebo kuchařům dodat bohatší ovocnou 
chuť a hustší konzistenci všem připravovaným nápojům a de-
zertům. Díky patentované nádobě „speed bottle with pourer“ je 
používání profesionální, jednoduché a přesné.

PROFESSIONAL

PRODUCTS

Fentimans jsou sycené nealkoholické nápoje, které jsou vyráběny od roku 1905 v anglickém Hexhamu. Na rozdíl 
od jiných značek nealkoholických nápojů je každá láhev Fentimans vyrobena pomocí jedinečné řemeslné techniky 
známé jako botanické vaření: vícestupňový proces infuze, fermentace, odpočinku a míchání po dobu 7 dnů. Tento 
proces poskytuje nepřekonatelnou kvalitu a bohatou hloubku chuti. Řada mixérů a soft drinků dává jedinečné 
možnosti mixability a díky nejkvalitnějším přírodním surovinám bude vynikajícím partnerem celé škály spiritů.
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Značka Ocean Spray Original Cranberry Juice Cocktail je prv-
ním a  v  současné době největším výrobcem brusinkového 
džusu na světě. Jeho historie sahá až do roku 1930, kdy spo-
lečnost založil právník a pěstitel brusinek Marcus L. Urann.
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Božkov Original & Cola
 Vyvážená kombinace české tradice Božkov Originálu, oblíbené 
coly a svěží chuti přírodní limetky. Perlivý drink se 6 % alkoholu, 
připravený podle tradiční, oblíbené receptury. Vyniká plnou chu-
tí tuzemáku se svými vanilkovými tóny.

Amundsen Vodka & Soda
 Spojením jemné nasládlé chuti bezinky, typické svěží máty, bubli-
nek a vodky Amundsen vznikl skvělý drink zlatavé barvy, 6% al-
koholu, slazený pravým cukrem a dochucený přírodními extrakty.

Bavorák Citrus
 Svěží drink s 6% alkoholu, citrusovými tony, příjemnou perličkou 
a typickým hořkým závěrem.

Dynybyl Violet Gin & Tonic
 Dokonale vyvážené spojení ochuceného ginu bobulovými plody 
(borůvek, malin, rybízu a brusinek) a kvalitního perlivého toniku.

Captain Morgan & Cola
 Klasická kombinace chuti karibského rumu, exotického koření 
a kávy.

Jim Beam & Cola
 Americká bourbon whiskey namíchaná v ideálním poměru s Colou.

Smirnoff Ice
Osvěžující párty drink s citrusovou příchutí a nízkým obsahem 
alkoholu.

BUĎ PŘIPRAVEN 
NA KAŽDOU PÁRTY
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