
Matusalem Gran Reserva Solera 23 är en sensationellt mjuk rom 
med en genomsnittlig ålder av hela 23 år. Det ingår alltså rom som är 
betydligt äldre än så i denna ytterst exklusiva men angenämt prissatta 
levande antikvitet. 
 
Visste du att
•	 Matusalem var den helt dominerande romen på Cuba under 

landets ”guldålder” fram till revolutionen
•	 De klassiska kubanska drinkarna Mojito, Daiquiri och Cuba 

Libré är ”otänkbara” utan Matusalem
•	 Matusalem tillverkas enligt ett familjerecept som ärvts från far 

till son sedan 1872

Det var de spanska bröderna Benjamin och Eduardo Camp som 
1872 grundade ett romdestilleri på Cuba. De ville tillverka världens 
mest mogna och mest utvecklade rom. Bröderna hade med sig kun-
skap och metoder från spansk brandytillverkning och förverkligade 
sina planer tillsammans med affärspartnern Evaristo Alvarez. Före 
bröderna Camp hade egentligen ingen brytt sig om hur rom produ-
cerades. Spanjorerna började mycket noggrant välja råvaror och kom-
ponerade ett recept, som fortfarande ärvs muntligt inom familjen. 
Den kommunistiska revolutionen 1959–1960 förändrade allt, familjen 
tvingades i exil och Matusalem glömdes mer eller mindre bort.

2002 relanserades Matusalem. I dag sker produktionen i Dominikan-
ska republiken utanför huvudstaden Santo Domingo enligt samma 
metoder och recept som för över 140 år sedan.

DOMINIKANSKA REP.

Ålder: 23 Y

Alkoholhalt: 40%

Artikel: 8716401

Volym: 70	cl/	6	fl	kartong

Förslutning: Stopper

Restsocker 0 g/l

TYP: Mörk rom

FÄRG: Mörk mahognyfärg

DOFT: Doft av honung och va-
nilj, hasselnötter och rostad kokos, 
där	finns	också	brända	mandlar	
och en smekande sockersötma. 

SMAK: Mycket mjuk, förbluffande 
lång, mängder med söta och fruk-
tiga toner, som mango, persika och 
gräddkola. I eftersmaken kommer 
lakrits och en stillsam ekton.

TIPS: Matusalem GR 23 Y är en 
stilren mogen rom som är lämplig 
att servera kunder som uppskat-
tar lagrad sprit. Det är en rom 
för whiskydrickare, en förnämlig 
efterättsdryck.
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