RON ZACAPA 23 till Systembolagets fasta sortiment
RON ZACAPA 23 är en av världens finaste och mest uppskattade romdrycker.
Producerad och lagrad i Guatemalas berg, mer än 2 300 meter över havet i vad som
brukar kallas ”The House Above the Clouds” (Huset ovan molnen). Den 1 april
lanseras denna exklusiva rom i Systembolagets fasta sortiment och blir därmed
tillgänglig i ett femtiotal av Systembolagets butiker.
RON ZACAPA 23, som görs på rörsocker av högsta kvalitet, så kallad Virgin Suger
Cane Honey, använder sig av ett lagringssystem som kallas ”Sistema Solera”. Under
lagringsprocessen blandas rom av olika årgångar och med olika personligheter i fat
som tidigare innehållit robust amerikansk whiskey, delikat Oloroso sherry och fina
Pedro Ximenez-viner, vilket bidrar till den unika smaken. Den slutliga produkten
innehåller en blandning av rom som är mellan 6 och 23 år gammal.
Den kyliga luften från bergen saktar ner åldringsprocessen och i kombination med
det rådande klimatet skapas en utmärkt rom. RON ZACAPA 23 har en len
honungssötma med arom från kryddigt ekträ, smörkola och torkad, mustig frukt.
Varje flaska RON ZACAPA 23 smyckas med ett handvävt band, Petate, en 3 000 år
gammal tradition som härstammar från Maya-kungligheterna.
RON ZACAPA 23 lanseras på Systembolaget den 1 april 2011.
Artikelnummer: 500-01
Pris: 599 kr
Alkoholhalt: 40 %
För högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Nina Brogård, Wenderfalck, nina@wenderfalck.com,
tel. + 46 762 06 47 77
För information om Diageo, vänligen kontakta:
Frida Nilsson, Corporate Relations Manager Nordics,
frida.nilsson@diageo.com,
tel. +46 702 61 39 63
Om Diageo
Diageo är världens ledande tillverkare av alkoholdrycker med en framstående
varumärkesportfölj inom kategorierna sprit, öl och vin inom premiumsegmentet. Diageo’s varumärken
inkluderar Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Windsor, Buchanan’s och Bushmills whiskies, Smirnoff,
Cîroc och Ketel One vodka, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray och Guinness.
Diageo är ett globalt företag med verksamhet i fler än 180 länder runt om i världen. Bolaget är noterat
på börserna i både New York och London. För mer information om Diageo, medarbetare, varumärken
och resultat besök Diageo.com. Där finner du även information om vårt omfattande arbete för att främja
ansvarsfull alkoholkonsumtion.
Celebrating life, every day, everywhere.
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