
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.
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Päritolu:
Saksamaa

Tootja:
Bacardi GMBH

Ajalugu:
1862. aastal asutas väikelinna Santiago DeCuba veini-ja brändikaupmees Don Facundo Bacardi 
esimese rummivalmistamise tehase Kuuba saarel. Tema idee oli “tsiviliseerida” jooki, mis senini 
oli olnud robustne ning ebameeldiva aroomi ja maitsega. Bacardil õnnestuski söefiltreerimisel 
mahendada joogi maitset ning destilleerida tol ajal täiesti uudsel menetlusel kerge maitsega 
rumm, mida võis juua nii ehedalt, kui ka kasutada edukalt segujookides. Sellega alustaski 
Bacardi rumm oma võidukäiku üle kogu maailma.
Don Facundo Bacardi oli pärit Katalooniast, Kirde-Hispaaniast ja tema kodukohas peeti 
nahkhiirt õnne ja harmoonia sümboliks. Kuna tema Kuubal olevas laohoones, kuhu Bacardi 
rajas oma rummi destilleerimise tehase, leidus palju nahkhiiri, siis hakkaski ta kasutama 
nahkhiirt oma Bacardi rummi kaubamärgina. Nahkhiir on Bacardi sümboliks jätkuvalt ka 
tänasel päeval. Aastaid pärast Don Facundo uuenduslikke ideid, mis rummi tootmise 
põhjalikult muutsid, on Bacardi rumm kogu maailmas väga kõrgelt tunnustatud ja 
hinnatud ning leidnud väga laialdast kasutamist. Tänapäeval on Bacardi rummist saanud 
väga kõrgelt hinnatud enimmüüdud kvaliteetalkohol kogu maailmas, kehastades endas 
kõrgeimat rummi kvaliteeti enam kui 175 maal.

Toote iseloomustus:
Bacardi Mojito kokteili maitse on sarnane värskelt valmistatud 
mojito’le. Toode on 100% naturaalne – tootmisel on kasutatud 
vaid naturaalseid koostisosi ja laimimahla.
Bacardi pakub midagi uut oma tootesarjas - Bacardi Classic Cocktail 
Mojito. Bacardi Mojitos on 14,9 % alkoholi ja ta on valmistatud Bacardi 
Superior rummist, millele on lisatud münt, laim ja suhkur. Bacardi rumm 
on olnud maailmas juba üle sajandi tähtsaimaks koostisosaks kokteilides. 
Bacardi Mojito pakub nüüd võimalust valmistada endale vähese vaevaga 
ka kodus hea ja kvaliteetne Mojito kokteil. Mojito kokteilipõhjale on vaja 
lisada vaid jää ja gaseeritud vesi ning tulemuseks on jahe ja värskendav 
kokteil. Bacardi Mojito on mõeldud inimesele, kes hindab aega ja 
head kokteili.

Serveerimine:
kokteilides

Alkoholisisaldus:
14,9% vol

Maht:
0,7L / pakendatud 6 kaupa

EAN:
5010677211079


