
Palírna v Midletonu
John Jameson se narodil 5. října 1740 a od té doby se datuje jeho  
legenda. Na konci 18. století byla většina whiskey destilovaná dvakrát, 
dle skotského modelu, ale John zkusil destilovat vícekrát a došel 
k trojité destilaci, která je tajemstvím Jameson Irish whiskey. Tento 
způsob destilace používal již ve své první palírně v Dublinu před více 
než 220 lety a dodnes probíhá v „pot stills“, kotlích pro tzv. periodickou 
destilaci. Jameson Irish whiskey se vyrábí v Midleton Distillery 
na jihovýchodě Irska.

Naši whiskey máme zcela pod kontrolou, protože výroba od zrna přes 
výběr sudů až po kapku whiskey probíhá v jedné jediné palírně. Jameson 
Irish Whiskey je třikrát destilovaná, aby získala svou výjimečnou  
jemnost a perfektně vyváženou chuť. Vysoké procento jejího obsahu 
tvoří pot still whiskey. John Jameson byl na svou whiskey tak pyšný,  
že na ni nechal umístit erb s rodinným mottem „Sine Metu“ neboli „Beze 
strachu“, které zrcadlí statečnost během pirátských plaveb a zároveň 
jeho nebojácnost, s níž tvořil skvělou whiskey. JA
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Jameson 
  Select Reserve 
Jameson Select Reserve je perfektní vyvážená irská  
blended whiskey, která obsahuje výrazný podíl  
pot still whiskey a malý podíl unikátní nasládlé  
obilné whiskey. Tato whiskey zraje v silně vypálených 
sudech po bourbonu, které jí dodávají charakteristické 
dřevité a kořeněné tóny, a opékaných sudech po sherry, 
které tyto tóny zjemňují. Jameson Select Reserve  
se vyrábí v omezeném množství pouze jednou ročně. 

Jameson Select Reserve získala zlatou  
medaili na Stockholm Beer and Whisky  
Festival 2012 a byla ohodnocena  
skórem 91,5 od Jima Murrayho  
ve Whisky Bible 2012, což je velmi  
dobrý výsledek.

Jameson  
   Select Reserve  
  je unikátní,  
       protože:
•  Jameson Select Reserve obsahuje velký  

podíl pot still whiskey, která dodává  
na extra jemnosti

•  Jameson Select Reserve obsahuje malý  
poměr unikátní obilné whiskey, která  
přináší adekvátně sladký tón a je vyrobena  
speciální destilací

•  Jameson Select Reserve zraje v silně  
vypálených sudech po bourbonu,  
které se podílí na luxusně  
krémové chuti

„Sladké tóny, které pochází z unikátní  
       malé dávky obilné whiskey, vyrobené speciální  
   destilací, přidávají na sofistikovaném  
          pot still charakteru Jameson whiskey.“

                                            Billy Leighton, Mistr v míchání a zrání Jameson whiskey

      Chuťový profil
         OBSAH  
 ALKOHOLU 40 %
 BARVA  karamelově zlatá

  VŮNĚ    Bohaté, plné aroma • Tóny šťavnatého  
exotického ovoce – meruňky, nektarinky,  
papáji

 CHUŤ    Lahodný krémový profil • Jedinečná  
sladká, ovocná nasládlost z obilné  
whiskey • Tóny vanilky a kořeněné dřevité  
tóny z bourbonových sudů • Výrazný  
podíl velmi jemné pot still whiskey

  ZÁVĚR  Velmi dlouhý závěr • Doznívání dřevité,  
kořeněné a ovocné chuti • Extrémně bohatý  
a luxusní chuťový zážitek 




