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Lahodný originální dárek 
nejen pro přátele, ale i obchodní partnery či klienty

Firma Canadian Maple Romana Hříbala a ka-
nadského investora Dennise Rotha koupila v roce 
2013 od Kanaďanů recepturu na javorový likér 
a dnes prodá čtyři a půl a tisíce lahví ročně. Zhru-
ba třetina jde na export, který směřuje především 
do Německa a do Holandska. Může se také pyšnit 
tím, že dodává i pro potřeby kanadského velvy-
slanectví u nás. Výrobců likéru podobného typu 
je velmi omezené množství a Original Canadian 
XO Maple Liqueurje unikátní v tom, že prakticky 
nemá obdoby. Pro uspokojení zvyšujícího se zá-

jmu společnost Canadian Maple stále hledá nové 
zájemce o distribuci a prodej tohoto likéru.

Přestože byl tento jedinečný kanadský nápoj 
doposud nabízen zejména na severoamerickém 
kontinentě, dnes, díky novému vlastníkovi, je uvá-
děn na evropský trh. Likér si zachovává své zcela 
výjimečné postavení, a to i díky tomu, že se při 
jeho výrobě důsledně dbá na dodržení původní 
receptury a tradičních technologických postupů. 
Je vyráběn za použití stejných surovin poskytova-
ných původními kanadskými dodavateli a i tím 

si zachovává stejnou kvalitní chuť, která jej tak 
proslavila mezi spotřebiteli na Severoamerickém 
kontinentě.

Pouze ten nejlepší javorový sirup z provincie 
Quebec se smí použít ke smíchání s minimálně 
3 roky starou whiskou vyráběnou v provincii Al-
berta. Ostatní přísady, jako je líh, karamel a javo-
rová esence jen doplňují tento základ a výsledný 
produkt pak nabízí jemnou, znamenitě vyrov-
nanou chuť, tmavě nazlátlou barvu a výraznou 
vůni.

Původ značky
Nápoj Original Canadian XO Maple Liqueur 

započal svoji kariéru jako jeden z řady produktů 
firmy Maple Leaf Distillers založené ve Winnipegu 
– Kanada, hlavním městě Kanadské provincie Ma-
nitoba. Po několika letech byla celá vyroba převzata 
firmou Angostura Holdings Limited se sídlem na 
Trinidadu, která tento likér vyráběla ve Winnipe-
gu až do roku 2009. Poté však Angostura v rámci 
restruktualizace svých závodů převedla většinu vý-
roby do jiných zemí a pobočku ve Winnipegu uza-
vřela. Přerušením výroby tak originálního nápoje 
vznikla mezera nejen na trhu, ale I v uspokojování 
spotřebitelské poptávky. Proto se skupina investorů 
z Kanady a z České republiky pokusila koupit licen-
ci a na jejím základě I originální recepturu. Recept 
na Original Canadian Maple Liqueur koupil Ing. 
Roman Hříbal společně s kanadským investorem 
Dennisem Rothem po ročním vyjednávání od An-
gostura Holdings. V roce 2013 založili firmu Cana-
dian Maple, která sídlí kousek od kanadského Win-
nipegu, ovšem výroba likéru probíhá v obci Prádlo 
v Plzeňském kraji, v rodinné likérce Jenčík a dcery. 
Tím byl Original Canadian XO Maple Liqueur za-
chráněn pro budoucnost. 

Originální receptura
Original Canadian XO Maple Liqueur si jako ori-

ginál mezi všemi whiskovými likéry zachovává zce-
la výjimečné postavení. Při jeho výrobě se dodržuje 
původní výrobní postup stejně pečlivě jako výběr 
těch nejkvalitnějších surovin a dodavatelů. Použí-
vají se pouze přírodní komponenty bez jakýchkoliv 
umělých přísad a konzervantů. K jeho doslazení se 
používá přírodní cukr a likér neobsahuje žádnou ku-
kuřičnou fruktózu. Všechny ingredience pro výrobu 
se dováží z Kanady přes oceán do Prádla, protože 
výroby v Kanadě by se ekonomicky nevyplatila.

Základem likéru je čistý přírodní javorový sirup 
pocházející z provincie Quebec. Na získání jednoho 
litru sirupu je potřeba přibližně 40 litrů mízy, která 
se sbírá buď do jednotlivých nádob připevněných 
ke stromu, nebo pomocí potrubí vedoucího mízu 
z jednotlivých stromů do sběrné nádrže. Surová 
míza obsahuje pouze 2 % cukru, takže se musí vařit 
tak dlouho, až se zahustí a dosáhne 66 % až 67,5 % 
cukerného obsahu. Další základní ingrediencí je 
kanadská whisky vyráběná v provincii Alberta. Pro 
její výrobu se na rozdíl od whisky americké použí-
vá nejen žito, ale i obiloviny jako pšenice, oves či 
kukuřice. Výsledný destilát je tak oproti americ-

kým whisky jemnější a vhodnější k míchání, což 
podporuje i povolení částečného zrání v nových 
a použitých sudech, kde musí ležet minimálně po 
dobu tří let. Na základě tajné původní receptury 
je základ likéru, navíc ve vhodném poměru, dopl-
něn o líh, karamel a javorovou esenci. Výsledkem 
je nápoj elegantní tmavě nazlátlé barvy, expresivní 
javorovokaramelové vůně a jemné vyvážené chuti.

Přestože jeho detailní receptura zůstává utajena 
a přísně chráněna, rádi se s vámi podělíme o něko-
lik faktů, týkajících se dvou hlavních ingrediencí.

JAVOROVÝ SIRUP
Faktem je, že na dosažení kvalitního javorové-

ho sirupu nestačí pouze postávat u stromu a čekat 
až hotový sirup nateče do připravené nádoby. Ja-
vorový sirup je velice jedinečný produkt, protože 
jeho chuť a barva se mění podle ročního období, ve 
kterém je získáván. Během šesti týdnů od prvního 
jarního tání do prvního rozpuku javorových květů, 
kdy tekutiny v žílách stromů začnou nabývat hoř-
kost, se odebere asi 10 % cukrové zásoby stromu, tj. 
v průměru 20 až 60 litrů z jednoho stromu.

S postupujícím časem podíl fruktózy a glukózy 
v javorové šťávě zvolna stoupá, kdežto obsah cukru 
se pozvolna snižuje. Tyto proměny mají za následek 
změnu barvy a chuti javorové šťávy. Míza obsahuje 
asi 3 % cukru na začátku sezóny, ale jen polovinu na 
jejím konci. To znamená, že šťáva z tohoto období 
se musí vařit déle a sirup je proto tmavší a výrazněj-
ší chuti. Na začátku sezóny je sirup v podstatě čistý 
s velice jemnou, sladší chutí, kdežto sirup z konce 
sezóny je tmavý a vice karamelizovaný. Kanadská 
klasifikace používá jako stupnici hodnocení kvali-
ty prostupnost světla sirupem, přičemž kategorii 1. 
je přiřazená nejsvětlejší barva a kategorii 3. barva 
nejtmavší. Na míchání s whisky při výrobě likéru 
Original Canadian XO Maple Liqueur se používá 
sirup nejvhodnější kategorie 1.

WHISKY
Kanadská whisky se zrodila zhruba sto let poté, 

co se první přistěhovalci usadili v nové krajině. 
Před dvěma stoletími kanadští mlynáři začali dělat 
whisky z toho, co jim zbylo z úrody, což byla ve-
směs pšenice. Postupně někdo z nich zjistil, že když 
přidá trochu žitného kvasu do výrobního procesu, 
dosáhne se více kořeněné chuti - a známý a oblíbe-
ný kanadský styl whisky byl na světě.

Protože žito obsahuje silnější a kořeněnější esen-
ce, tato nová whisky nabídla více chuti než čistá 

pšeničná whisky a téměř všichni si ji oblíbili. Zá-
kazníci tak začali vymáhat „žitnou“ (což v té době 
byla pšeničná whisky s malým přídavkem žita) 
a postupně slovo žitná obsadilo v Kanadském slov-
níku výraz pro whisky. S přibývajícím časem se do 
spektra obilovin na výrobu whisky přiřadily oves 
a kukuřice a v současné době žito už ani není nut-
ným komponentem při výrobě Kanadské whisky. 
Termíny Kanadská whisky, žitná a Kanadská žitná 
jsou legálně zaměnitelné a žádné specifické zrno 
není zapotřebí k její výrobě.

Podle Kanadského práva je několik nutných 
podmínek k tomu, aby whisky mohla být nazývána 
Kanadská whisky – tj. musí být vyrobená v Kanadě, 
destilovaná z obilného kvasu, uložena nejméně na 
tři roky v dřevěných sudech s obsahem menším než 
700 litrů a produkt musí mít „vůni, chuť a charakter 
všeobecně přisuzovaný kanadské whisky“.

Original Canadian XO Maple Liqueur 
vhodný jako firemní dárek pro muže i ženy

Produkt je dodáván na trh v kartonech po 6 la-
hvích opatřen logem výrobce. Lahev je z čirého 
skla a její tvar je chráněn jako průmyslový vzor 
v Evropské unii. Lahev má obsah 0,7l a může být 
dodávána i v exklusivní m dárkovém obalu. Obal 
vyroben společností Logik dotváří z produktu pro-
dukt luxusní dárkový firemní předmět pro obchod-
ní partnery a klienty. Díky svojí jemné a vyvážené 
chuti Original Canadian XO Maple Liqueur lze 
popíjet čistý s kostkou ledu. Muži ocení jeho chuť 
v kombinaci třeba s doutníkem, ženy ho mohou 
volit zase například ke zmrzlině, kávě nebo třeba 
či na palačinky. 

   

Original Canadian XO Maple Liqueur patří do zvláštní a jedinečné rodiny whiskových likérů a je unikátní směsí čistého 
přírodního javorového sirupu a jemné Kanadské whisky. Díky originální receptuře si Original Canadian XO Maple Liqueur 
zachovává zcela výjimečné postavení na trhu a zakládá zcela novou kategorii likérů.

Original Canadian XO Maple Liqueur  
si můžete objednat na stránkách výrobce:
www.mapleliqueur.eu
nebo u distributorů
www.la-vin.cz
www. bestdrink.cz
www.stramis.cz/lor-special-drinks-s-r-o
Případně v kamenném obchodě F. L. Věk v Plzni


