
Whisky-ul de 15.000 de lei sticla la Sibiu
Din toate tinuturile Scotiei, un german a adus la Sibiu cele mai apreciate sortimente de whisky.
 in urma cu patru ani a hotarat sa le arate sibienilor si tuturor romanilor ce inseamna un whisky de
calitate. Mai mult decat atat, a vrut sa darame un mit fals, si anume acela ca orice produs de calitate este
scump. Jürgen Walter Hort are 44 de ani, traieste in Sibiu de noua ani, lucreaza in domeniul IT si detine
singurul site cu vanzare on line de whisky din Romania, www.taranis.ro.

 Ideea de a importa cele mai importante marci de Scotch Single Malt Whisky i-a venit la o vizita a
prietenilor sai din Germania cand si-a dat seama ca piata din Romania ofera doar cateva marci, acelea
care beneficiaza de publicitate puternica si care, din pacate, nu sunt de cea mai buna calitate. " in
Romania este potential enorm, in ultimii ani a explodat piata de whisky, dar nu a celui de calitate. Eu am
vrut sa le arat oamenilor de aici ca un whisky de calitate superioara este si accesibil la pret ", afirma
Jürgen Hort.

 Colaboreaza cu distilerii de pe tot cuprinsul Scotiei si are contracte cu 127 de producatori, oferind
clientilor din Sibiu si din toata tara un portofoliu de aproximativ 1.500 de sortimente. Bauturile sunt in
cea mai mare parte raritati, fiind produse in maxim 2.500 de sticle pentru toata piata mondiala, unele
dintre ele, vechi de peste 65 de ani, provenind de la distilerii care si-au incetat demult productia. Pe langa
magazinul virtual, Jürgen Hort a deschis si doua magazine unde licorile pot fi degustate, unul dintre
acestea fiind situat in centrul istoric al Sibiului, pe strada Xenopol. Cele mai ieftine whisky-uri bune costa
170 de lei in magazinul Taranis, pretul cel mai mare, de aproximativ 15.000 de lei, fiind pentru whisky
vechi din anii ’30-’40.
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