
              
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 

 

P.D.A. står för La Part Des Anges "änglarnas andel" på franska. Folke 
Andersson är kanske mest känd för sin skicklighet att blanda cognac och att 
under många år ha blandat Grönstedts serien. Nu lanseras den första 
exklusiva romen. 

PDA 02 
 Rum XO – Exclusive Edition  

 
Karaktär 
PDA 02 är destillerad av sockerrör i en pot still panna (enkelpanna) på 
Barbados 2000 

Natural Colour and Non Chill Filtered. 

Lagrad i 19 år på bourbon fat. 

Alkoholhalt 46,2 % 

Under sina 19 år på bourbonfat har romen utvecklat en vacker färg av 
bärnsten. 

Doft  
En fruktig frisk doft av exotisk och torkad frukt i harmoni med söta toner av 
karamell och vanilj. Så som fräscha körsbär och torkade bananer och 
vaniljkola. 

Smak  
Rund kryddig smak av vanilj, muscovadosocker, apelsin, tobak, 
pekannötter, torkade aprikoser, kanel, arrak och med söta balanserade 
toner av bourbon fat.  

Aftertaste 
Lång distinkt eftersmak. 

 
Historik 
Barbados anses vara den ö i Västindien, som var först med att producera 
rom på 1700-talet. 
 
Rom tillverkas av sockerrör. Destillering i pot still panna (enkelpanna) ger en 
kraftigare smakupplevelse då alla smaker och ämnen finns kvar i destillatet. 

Produktfakta 
Namn: P.D.A.02 
Destillerad på Barbados 2000 
Region: Västindien  
Sortimentstyp: Rom.  
Volym: 700 ml 
Alkoholhalt: 46,2%. 
Tappad på flaska: 2019.  
Antal flaskor: 861 numrerade 
Ålder: 19 år 
Lanserad: 2020-11-03 
Pris: 995 kr inkl. moms 
Artikelnummer på Systembolagets 
tillfälliga sortiment: 40828 

 

”Det är ett lika känt som hjärtskärande faktum att alkohol dunstar. 
Närmare två procent av den ädla drycken försvinner för varje år den 
lagras i sitt fat. 
Denna dyrbara kvantitet som så beklagligt förflyktigas har sedan 
urminnes tider gått under benämningen ”Änglarnas andel”. 
Änglarnas andel eller Part Nan Angelen, som det heter på gaeliska och 
La Part des Anges på franska, är också namnet på våra exklusiva 
serier. Jag hoppas att du uppskattar den sprit vi räddat undan änglarnas 
lystmäte!” 
                                                        Master Blender Folke Andersson 
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