
Mount Gay har kallats ”The grandfather of all Rhum Dynasties”, 
det är onekligen en ärofylld titel, vars sanningshalt förvisso kan 
diskuteras, men något äldre verksamt destilleri än denna urgamla 
romfabrik från soldränkta Barbados finns veterligen inte. Mount 
Gay Black Barrel är en jubileumsutgåva som celebrerar detta fasci-
nerande destilleris 310 år (minst) on stream.

Barbados är en viktig plats i romhistorien. Det var nämligen hit, 
till den östligaste av de karibiska öarna, som vindar och strömmar 
förde de första europeiska handelsskeppen. De långväga sjöfararna 
firade gärna sin landkänning på de lokala krogarna och värdshusen 
i Bridgetown. Där serverades Mount Gay. De törstande sjömän-
nen tog de brännande dropparna till sina hjärtan och såväl fat som 
flaskor lastades ombord och fördes tillbaka till Europa.

Mount Gay är inte bara världens äldsta existerande rommärke, det 
är också en internationell succé som säljs i långt över 100 länder 
och som dricks av alla från James Bond till Meryl Streep. Bar-
bados är en av seglingskonstens stora Atlanthamnar och har alltid 
förknippats med hårda sailors som går ”big sea”. Mount Gay har 
därför blivit seglarromen framför andra. Mount Gay Black Barrel 
är en omtalad utgåva, en så kallad small batch, som är tillverkad 
på ett traditionellt hantverksmässigt sätt med klassisk dubbelde-
stillering i potstills, för att därefter dubbellagras, först på rostade 
ekfat och slutligen på mycket hårt kolade amerikanska bourbon-
fat.

För vem
Mount Gay Black Barrel är en rom för som vill uppleva vad inno-
vativt fatarbete innebär för utvecklingen av en rom. Den milda, 
men ändå kraftfulla smaken gör denna högklassiga och traditio-
nellt destillerade rom till en behaglig upplevelse oavsett om man 
väljer att dricka den solitärt, till en söt dessert eller till kaffet. Det 
är också en rom som passar utmärkt för traditionella romdrinkar. 
Det är också sjöfarardrycken framför andra i hela världen.

TYP: Rom

FÄRG:  Kopparfärgad
DOFT: Doften är fruktig med en tydlig ek, persika och 
mogna päron. 

SMAK: I smaken kommer mer vanilj, örter, en klassisk 
romsötma och en lång russinton i avslutningen.

TIPS:  Den höga andelen potstilldestillat gör Black 
Barrel till en mycket mjuk och avrundad rom. Slutlag-
ringen på de hårt kolade faten tillför kryddighet, vanilj 
och karaktär. Dessa fats kolskikt bidrar också till att yt-
terligare mjukgöra smaken genom att ta bort orenheter 
ur råspriten.

Mount Gay Black Barrel

Barbados
Alkoholhalt 43 %
Art nr 87009
Volym: 70 cl / 6 fl kartong 
Stopper

Om Mount Gay 
Mount Gay Distillers är uppkallat efter en av Barbados stora 
söner. Sir John Gay Alleyne beskrivs som en nationalhjälte, inte 
minst på grund av sina insatser för utbildning av öns befolkning 
och sitt arbete mot slaveriet.
 
På inrådan av destilleriets ägare, som i sammanhanget bar det 
ironiska namnet John Sober, anlitades John Gay Alleyne till att 
ansvara för destilleriet vid mitten av 1700-talet. Det gjorde han 
så skickligt att han blev talesman för alla Barbados plantageägare. 
Vid sin död hedrades han genom att destilleriet fick hans namn. 
Idag ägs varumärket Mount Gay av franska Rémy Cointreau 
Group som är en av de stora aktörerna på den globala spritmark-
naden, med en portfölj med flera välkända premiumvarumärken 
som Rémy Martin, Cointreau, Passoa, Metaxa, St Rémy brandy 
och Bruichladdich Single Malt Whisky.
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