Viva Mexico Blanco
”Hantverksmässig och ursprungstypisk
höglandstequila med balans och
råvarukaraktär”
Färg, doft och smak

Denna olagrade tequila har stor kropp och präglande karaktär
av rå agave (som doftar nyslaget gräs). Aromen har inslag av
mint, timjan och jasmin och färska lagerblad. Tequilan upplevs
som mjuk och len i munnen, sötman från kokt agave
dominerar och ger en angenäm och relativt lång eftersmak
kombinerat med viss strävhet och oljighet.

Servering och kombinationer

Dess kraftfulla råagave arom gör den till en tuff konkurrent till
andra olagrade spritsorter som aperitif och överlägsen som
drinkbas. Avnjutes med förbehåll tillsammans med en
sangrita.

Tillverkning och lagring

Agaven kommer från familjens egna fält precis bredvid
destilleriet mitt i Arandas i Los Altos. Agaven bakas i stora
tegelugnar som hettas upp med ånga och vars väggar kalkas
före varje bakning. Agavejuicen får fermentera till tonerna av
Beethoven och destillationen görs i stora kopparpannor.

Om destilleriet

F12-gruppens utvalda hustequila!

Feliciano Vivanco & Asociados är ett renodlat familjedestilleri.
Destilleriet "El Ranchito är inte äldre än 1994 men familjen
Vivanco har odlat agave i fyra generationer. Tequilan som
tillverkas på El Ranchito görs på agaveodlat på familjens egna
plantage som alla ligger i Los Altos slutningar. Destilleriet är
ganska litet, men har kapacitet för cirka 20 000 liter i
månaden.

Rekommenderas!

i Livets Goda stora test av trettio tequila i #47

Finns i Systembolagets beställningssortiment

Klassificering
Kategori:

Tequila

Typ:

Blanco (ej lagrad)

Other products in the family:

Ursprung:

Agave Tequilana Weber Blue från staden
Arandas I Los Altos, Jalisco, Mexiko

Viva Mexico Tequila finns även som Reposado

Bakning:

Ångkokning i tegelugn

Artikelnummer: 500090

Destillering: Enkelpannor av koppar
Fat:

Nej

Volym:

700 ml

Alkoholhalt: 38%
Producent:
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