GOSLING´S FAMILY RESERVE NV
Art. nr 80153
Pris 480,80 kr exkl. moms
Alkoholhalt 40%
Storlek 700 ml
Land Bermuda
Varukategori Rom

Varumärke Goslings

Information Gosling’s Family Reserve är flaggskeppet i Goslings Bermudaflotta. Det är en
luxuös rom, elegant förpackad i en sotad champagneflaska med det klassiska svarta sigillet i
vax. Family Reserve blandas av rom som Goslings lagrar på Bermuda. Det är i grunden samma
komposition som deras världsberömda Black Seal Rum, men i Family Reserves fall har endast
äldre fat kommit till användning, upp till 16 år. Faten väljs ut mycket noggrant och varje flaska
etiketteras för hand, doppas i vax och numreras, innan den förpackas i en halmfylld trälåda.
Family Reserve har tildelats mängder med internationella utmärkelser, bland annat dubbla guld
vid prestigefyllda San Fransisco World Spirits International Competition. Family Reserve har en
exklusiv smak av Bermuda, den är rundare och mjukare än mycket annan rom och leder
tankarna till gammal whisky och cognac.
Karaktär Doft: Fyllig och krämig, toner av läder, mörk choklad och kryddig apelsin. Smak: En
behaglig sötma, engelsk apelsinmarmelad, kakao, ugnsbakade äpplen och kryddor Eftersmak:
Lång och elegant, toner av ek och cederträ

Om producenten
Gosling's Rum är Bermudas äldsta familjeföretag. I dag är åttonde generationen aktiva i bolaget. Året
var 1806 när James Gosling gav sig av från Kent med sikte på Virginia. Under den farofyllda färden
tvingades man gå i nödhamn på Bermuda. Det blev början på Gosling's Brothers. Bermuda stod under
brittisk flagg och den brittiska flottan provianterade på ögruppen. Sjöfararna var i stort behov av vin
och andra drycker för att uthärda livet ombord. Sådant var en bristvara på Bermuda och bröderna
Gosling såg affärsmöjligheter. På 1850-talet började Gosling's experimentera med att lagra och blanda
romsorter. Flaskorna förseglade man så småningom med ett sigill av svart vax. Efter första
världskriget blev Black Seal Rum blev omåttligt populär bland de många turisterna som besökte
ögruppen. Resten är som det brukar heta historia. I dag är Black Seal Rum Bermudas största exportprodukt. Black Seal Rum är också en av
basingredienseran i Bermudas nationalrätt, fisksoppan Bermuda Fish Chowder.
Bermuda består av över 100-talet små som ligger för sig själva vid Sargassohavet långt ute i västra Atlanten. Ögruppen har bara drygt 60 000
invånare och räknas alltjämt som ett brittiskt territorium. Det finns inget destilleri på Bermuda. Gosling's köper in både potstill- och
kolonndestillerad rom från i huvudsak Barbados och andra före detta brittiska protektorat, vilket gör att man räknar Gosling's rom till den brittiska
romskolan.
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