Reserva del Señor Añejo
Artikel nr. 570-01
”Maffig hantverksmässig höglandstequila med
mycket kraft från faten – mandel, vanilj,
smörkola, karamell och choklad”
Färg, doft och smak

Bärnstensfärgad. Mycket påtagliga inslag av vanilj och
smörkola. Viss fruktighet, men med relativt liten
agavekaraktär. Börjar mjuk med smörkola, övergår i mandel,
vanilj och viss karamell, lång avslutning med någon ek, peppar,
karamell och mjölkchoklad. En maffig añejo med övervägande
del fatkaraktär.

Servering och kombinationer

Den serveras bäst som avec strax under rumstemperatur i
Riedels tequilaglas eller ISO-glas. Prova tillsammans med lite
sötare kakaostinn choklad. Perfekt som basen i en riktigt lyxig
Gran Margarita.

Sveriges näst bästa tequila!
i Livets Goda stora test av trettio tequila i #47
2010

”Balans och elegans … Ren fruktig,
vegetariska toner, halm, choklad, behaglig
… Generös i sin frukt, med fin balans
mellan frukt och fat … Silvermedaljör …
Stark rekommendation”

Tillverkning och lagring

Tequilas del Señor odlar sin agave i Los Altos. Deras destilleri
ligger i utkanten av det vackra Tlaquepaque i Guadalajara.
Tequilan från Tequilas del Señor har inte fruktigheten som
brukar finnas i höglandstequila, men definitivt den sötma som
är så karaktäristisk. Agavens stam, piñan, tryckkokas i en
autoclavé, vilket ger angenäma aromer från den råa agaven.
Den lagras i arton månader i fat av amerikansk vitek som
tidigare använts för lagring av bourbon.

Om destilleriet

Fynd!

av Bengt Göran Kronstam i Dagens Nyheter 4/4
2010

”… listans måsten … betydande
vaniljsötma och lång kvardröjande örtighet
som drar mot mocka och kakao …”

Tequilas del Señor grundades 1943 av Don Cesar Garcia och
drivs nu av dennes son Manuel Garcia Villegas. Tequilas del
Señor är en av de större tequilaproducenterna i Mexiko, trots
att man bara producerar en bråkdel av José Cuervos och
Sauzas volymer.

Klassificering
av Bengt Frithiofsson i TV4 Nyhetsmorgon Februari
2010

"Lätt rökig, sötfruktig citruston, med
fatvaniljtoner. Lång eftersmak med rökiga
halmtoner."

Kategori:

Tequila 100 % Agave

Typ:

Añejo

Ursprung:

Agave Tequilana Weber Blue från Los Altos.
Destillerat i staden Guadalajara, Jalisco, Mexiko

Bakning:

Tryckkokare

Destillering: Enkelpannor av rostfritt stål
Fat:

Hårt rostade Jack Daniels Fat

Volym:

700 ml, levereras i presentförpackning i metall

Alkoholhalt: 38%
Producent:

Tequilas del Señor S.A. de C.V.

Första långlagrade tequilan i fast sortiment – lanseras 21/2

Reserva del Señor Tequila Añejo lanseras i Systembolagets fasta sortiment den 21 februari 2011. Den blir
därmed den första långlagrade (Añejo) tequila som finns i Systembolagets fasta sortiment.

Andra produkter i familjen

Den har artikelnummer 570-01 och kostar 359 kronor.
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