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Mezclados originale serie er brygget på enhver rom-nyders absolut favoriserede smagsvarianter. 
Alle brygningsingredienser er nøje udvalgte til, at ramme et bredt publikum, men vil samtidig 
også glide lystigt i halsen på selv den skarpeste feinsmecker. Start din rejse ind 
i rommens verden her.

Mezclado er et dansk rom blanderi. Navnet ‘Mezclado’ stammer 
fra spansk og betyder ‘blanding’ og det er netop denne 
blandingsprocess, som gør Mezclado til noget helt særligt. 
Vi blander for at finde frem til de helt rigtige rom-stilarter, 
der kan bruges til at skabe unikke smagsoplevelser for 
enhver rom-elsker. De første blandinger blev fremstillet 
i baglokalet til en lille vinbutik i Middelfart og solgt med 
stor succes til butikkens kunder – som ofte kom langvejs 
fra for rommens skyld. Hovedpersonen bag blandingerne 
hedder Radoslaw. Han har gennem tiden udviklet en storslået 
passion for rom og etablerede Mezclado, så hele Danmark kan 
nyde de unikke romblandinger. Enhver produceret flaske bliver 
fremstillet med fokuseret omhyggelighed på eget blanderi 
og tapperi i Løsning i Østjylland.

Årets påske Rom har en frisk forårssmag af mango. Rommen er blandet på fade fra 
oprindelseslandene Spanien og Den Dominikanske Republik. 
Du oplever en fyldig og krydret smag, og mangoen giver en frisk smag af sødme og tropiske 
frugter, og egner sig perfekt til påskebordet, også de lidt krydrede retter, prøv den til den 
krydrede eller karry silden i stedet for snaps, men nyd den langsomt.
Anbefales at nydes rent, langsomt men kan også bruges sammen 
med øl som små påske hapser

Påske Edition er inspireret af Mezclados populære Originale Serie – 
en tredelt serie som består af nøje udvalgte blandingsrom. Serien er 
bestemt ud fra rom-blandingernes popularitet, samt vores kunder 
store efterspørgsel på disses udsøgte smagsegenskaber.
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