Tohi Admiral´s Reserve
Navy Strength Gin

Tohi Distillery džinnide alustala on julged maitsed. Admiral´s Reserve Navy Strength
džinn on jõuline, püssirohukindel destilleeritud džinn. Sajandeid tagasi, testiti
sadamates džinni kvaliteeti nii, et süüdati püssirohu ja džinni segu. Kui põles
korralikult, tähendas, et džinn on hea kvaliteediga. Navy Strength tüüpi džinn peab alati
olema vähemalt 57% vol kangusega. Tohi Amdiral´s Reserve Navy Strength džinn on
koguni 59,1% vol – juhtumisi ka Tohi Distillery Kohila koordinaadid Eesti kaardil.
Segame siin Tohisool oma ainulaadses retseptis kodumaise piirituse ja vürtsid maailma
kaugete merede tagant. Muide, kunagi oli Tohisoo mõisa peremees kuulsa admiral
Bellingshauseni isa. Tohi Admiral´s Reserve on väike austusavaldus temale kui ka
kõikidele teistele tublidele meremeestele!

AROOM

Jõuline lõhnabukett, milles on tunda kadakamarja, musta pipart,
aromaatset aniisi, kaneeli ja tsipake kardemoni.

MAITSE

Kuiv, kange džinn, milles domineerivad kadakamari ja piprad.
Intensiive, vürtsikas, samas heas tasakaalus. Piprad toovad
maitsesügavust ning ingver ja tsitruse koored värskust. Järelmaitse on
pikk, tunda on ingverit, kadakamarju, ning õrnalt kaneeli.

SERVEERIMINE

Olles 59,1% vol kange, võid kindel olla, et seda džinni püssirohule
piserdades süttiks see ikka. Aga me seda ei soovita teha. Parem vala
4 cl Tohi Navy Strength džinni copa klaasi, lisa ohtralt jääd ja 20 cl
kvaliteetset toonikut. Garneeri hapuka õunaviiluga.

TOHI DISTILLERY

Tohi džinne valmistame Tohisoo mõisa vanas viinaköögis, mille ajalugu
ulatub 19. sajandisse. Piiritust ega viina pole siin tehtud
aastakümneid, küll aga hoopis käekotte –„Linda“ nahavabrik
valmistas Tohisool 90ndateni kindaid ja kotte! „Linda“ ei elanud üle
tormilisi aegu ja vabrik jäi soiku. Kuni 2018. aastani, kui siia koliti
hoopis vaskkatlad ja palju muud vajalikku kvaliteetse džinni
valmistamiseks!
Tohi Distillery´sse saab tulla külla uudistama džinni valmistamist,
degusteerima või hoopis oma üritust korraldama.
Miks ei tohi?

• Alkoholi sisaldus: 59,1% vol
• Pudeli maht: 500 ml klaaspudel
• Pakendus: 6 x 500 ml pappkast/ 84 kasti alusel
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

