Don Abraham Blanco
”Inte bara den bästa ekologiska tequila 100
% agave vi provat, utan en av de bästa
blancos överhuvudtaget!
Färg, doft och smak

Klar. Nyslaget gräs (rå agave), anis och violblommig med de
för slättlandet ovanliga inslagen av gröna äpplen och tydlig
honungssötma. Öppnar mjukt, med fräsch sötma.
Fruktighet och bakad agave med lång eftersmak med inslag
av smörkola och chilipepprighet. En mycket välbalanserad
blanco, där den högkvalitativa agaven ger inslag av
höglandstequila.

Servering och kombinationer

Passar fantastiskt bra som en exklusiv digestif serverad i
Riedels tequilaglas strax under rumstemperatur. Och vill
man verkligen ha det bästa (som dessutom är ekologiskt) i
sin cocktail, gör Don Abraham Margaritan fantastisk.

Tillverkning och lagring

Agaven odlas ekologiskt på kullarna utanför Amatitan.
Bakningen sker i traditionella tegelugnar, fermenteringen i
temperaturkontrollerade jäskar i rostfritt stål och den
dubbla destilleringen i enkelpannor av stål. Innan
buteljering får tequilan vila för att bli så mjuk som möjligt.

Ekologiskt certifierad i
Mexiko och USA!
Innehar två ekologiska certifikat för den
amerikanska marknaden – Certimex och USDA
Organic. Den kommer att certifieras för EU under
hösten.

Om destilleriet

Don Alvaro är sedan tjugo år en framgångsrik agaveodlare,
som med hårt arbete och tur också skapade sitt eget
destilleri. Agaven odlas ekologiskt på kullarna utanför
Amatitan. Kor, hästar och mankraft används för att hålla
undan ogräset som obönhörligen växer upp under de sju år
det tar att odla agaven. Agaveodlingen är en av de allra
vackraste och mest imponerande vi sett. Destilleriet är
nästan lika imponerande; med traditionella metoder men
med utrustning som är ”state-of-the-art” gör Don Alvaro
tequila och ekologisk tequila 100% agave som är i
världsklass.

Klassificering
Kategori:

Tequila 100 % Agave

Typ:

Blanco (olagrad) - ekologisk

Ursprung:

Agave Tequilana Weber Blue från staden
Amatitan i Jalisco, Mexiko

Bakning:

Ångbakning i tegelugn

Destillering: Enkelpannor av stål
Fat:

-

Volym:

700 ml

Alkoholhalt: 38%
Producent:

Tequila las Americas S.A. de C.V
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