
G&G International Commerce is een Belgisch 
bedrijf gespecialiseerd in import van hoge 
kwaliteit 100% Agave Tequila. 

De Tequila zal aan u worden gepresenteerd 
op een manier die u nooit eerder heeft 
ervaren.

Contacteer ons voor meer informatie.

Broaden 
your life experience!

Geniet van tequila

tequila in BelGië

Wilt u uw feest of receptie opluisteren met 
iets nieuws en origineels? Tequila is het 
geschikte product om uw feest of receptie 
er te doen uitspringen! Al gedacht aan een 
gastspreker voor uw vergaderingen of voor 
uw bijeenkomsten? Wij kunnen u veel over 
Tequila vertellen en u laten proeven. Op zoek 
naar een origineel, verrassend en authentiek 
relatiegeschenk of cadeau? Dan past Tequila 
hier zeker in. 

Wilt u meer weten over ons aanbod en de 
mogelijkheden? Aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen.

Oudestraat 146 I 2660 Hoboken I België
Tel +32 3 237 92 13 I Gsm +32 498 63 74 70
gaston@ggintcom.be I lupita@ggintcom.be 

www.ggintcom.be

uW tequila Binnen handBereik



tequila, uW JuWeel uit MeXiCo

De Tequila is een Mexicaanse alcoholische 
sterke drank. Het is te verkrijgen door gisting 
en destillatie van het zoete sap van de Agave.

De naam Tequila is een beschermd handels-
merk en mag alleen gebruikt worden door 
Tequila geproduceerd van het blauwe type 
agave tequilana Weber uit bepaalde streken 
van Mexico (Appellation d’Origine Contrôlée).

de Wereld van tequila

Als Mexicaanse kent Guadalupe Franco 
Guerrero als geen ander de wereld van Tequila. 
Door haar roots en contacten met de Agave-
kwekers bent u verzekerd van een authentieke 
smaak van de Tequila. 
om die kwaltiteit te bewaren kan u el Conde 
azul alleen bij G&G international Commerce 
kopen. 

Kom gerust langs of neem contact op! 
Guadalupe Franco Guerrero en Gaston Thomis-
sen laten je graag kennismaken met hun top-
producten.

G&G international Commerce heeft 
direct contact met:

 • De Tequila producenten.
 •  El Consejo Regulador de Tequila in Brussel 

en Guadalajara (www.crt.org.mx).
 •  Camara Nacional de la Industria 

tequilera.

JiMa
Is de kunst van het selecteren 
van de beste Agave planten 
en het snijden van de Agave 
bladeren om het Agave hart 
(ananas) te vinden na een 
groei tussen 7 à 9 jaar.

deStillatie
Het gegiste sap wordt 
gescheiden door hitte en 
druk. Dit proces wordt twee 
maal uitgevoerd (dubbele 
destillatie). Het resultaat is 
een rijke en pure alcoholische 
drank die tequila Blanco 
heet.

eXtraCtie
Het gestoomde Agave hart 
wordt gemalen in de molen 
om het zoete sap van het 
Agave hart te verkrijgen.

koken
Het Agave hart wordt 
in stukken gesneden en 
geplaatst in een stenen oven.
Daar zullen ze 24 uur koken 
en daarna rusten ze nog eens 
24 uur. Daardoor veranderen 
de complexe koolhydraten in 
simpele suikers.

aGinG
Is het proces van veroudering 
of rusten in witte eiken vaten.
Tequila Reposado rust mi-
nimum 8 maanden. tequila 
Añejo rust 3 jaar.

GiStinG
Het sap wordt langzaam ver-
warmd met behulp van gist. 
De suikers worden alcohol. 
Het proces duurt tussen 72 
en 96 uur afhankelijk van de 
temperatuur en het seizoen.

el Conde aZul

Deze pure 100% Agave Tequila wordt 
vervaardigd uit de beste blauwe Agave planten 
uit de hooglanden van Jalisco, Mexico. Het 
biedt een aangename combinatie van een 
fantastische, zachte smaak met een mooie 
afwerking. De presentatie is echt uniek. Haar 
voortreffelijke fles, met de hand geblazen door 
Italiaanse ambachtslieden, wordt gecombineerd 
met een handbeletterd 24-karaats gouden 
label.

añejo Reposado Blanco
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el Conde azul


