7 Leguas Reposado
”Smaklig delikatess och balans.”
Färg, doft och smak

Hö-färgad med intensiv gula nyanser och grönaktiga
höjdpunkter; det bär en doft av aromatiska trä och visar sin
karaktär i sin kraftfulla smak eller intensiv agave och inslag av
trä.

Servering och kombinationer

Den avnjuts bäst som digestif/avec och serveras något under
rumstemperatur i Riedels tequilaglas.

Tillverkning och lagring

7 Leguas är en mycket ovanlig med väldigt stor kunskap om hur
man tillverkar en mycket speciell tequila med stor själ och av
fantastisk kvalitet. Agaven kommer från deras egna odlingar
utanför byn Atotonilco, agaven bakas i traditionella ugnar, en
stor del av agaven mals med hjälp av hästar i tahonas,
fermentering och destillering görs med agavefibrer (vilket man
är ensamma om). Resultatet är ger en unik och tycker vi
enastående ursprungstypisk tequila.
Lagrad 8 månader i vitt ekfat har gjort Reposado 7 Leguas den
enda i sin klass.

Om destilleriet

Gulldmedaljör!
7 Leguas Reposado fick guldedalj i San Francisco
“Wolrd Spirits Competition” 2010.

Mycket Stark
Rekommendation!

7 Leguas tequiladestillerier grundades redan 1952 i Atatonilco
av Don Ignacio González Vargas. Namnet härstammar från
frihetshjälten Pancho Villa's häst Siete Leguas (7 Leaguas).
Destilleriet som ligger mitt I byn är definitivt ett av de allra
finaste I hela Mexiko.

av Beverage Testing Institute 2006, 2008 och 2009.

Klassificering

Andra produkter i familjen
7 Leguas finns även som Blanco, Añejo och
Extra Añejo.

Kategori:

Tequila 100 % Agave

Typ:

Reposado

Ursprung:

Agave Tequilana Weber Blue från staden
Atotonilco El Alto i Jalisco, Mexiko

Bakning:

Ångbakning i tegelugn

Destillering: Enkelpannor av koppar
Fat:

Amerikansk vitek (Jack Daniel’s)

Volym:

700 ml

Alkoholhalt: 38%
Producent:

Destiladora Siete Leguas, S.A. de C.V.
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