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FICHA TÉCNICA: THECNICAL SHEET 
 

 
 
 

CANAÏMA é um gin super premium com botânicos da Amazónia 
colhidos manualmente. Tem um total de 19 botânicos, 10 da 
Amazónia, 1 da região de Lara/Venezuela (onde fica localizada a 
destilaria) e 8 tradicionais botânicos utilizados no gin. A todos os 
botânicos é dado um tratamento especial, para melhorar extração 
dos aromas e depois macerados e colocados individualmente em 
álcool neutro de cereais por um período de tempo variando entre 
dois e sete dias antes da destilação; destilado em small batches de 
500 litros permite manter um maior controlo e precisão em todos 
os detalhes envolvidos no processo. É feito então um blend pelo 
nosso Master Distiller para criar um gin com uma identidade e 
gosto único. 
 
Ao provar Canaïma Gin, o primeiro impacto que sentimos vem da 
casca de laranja, e com notas herbais que emergem da Seje; 
acentuadas notas frutadas são provenientes do cajú; notas 
aromáticas e minerais resultam do Copoazu, a uva Moriche, o 
Túpiro e o Açaí. 
 
 
Um twist do tradicional gin & tonic para os consumidores de gin, 
este blend único é combinado com soda premium de toranja, a 
perfect serve que realça os cítricos, frutas e notas tropicais de 
Canaïma Gin. 

 
Fabricante: DUSA 

 
País: Venezuela 

 
Teor Alcoólico: 47% 

CANAÏMA is a super premium gin with hand-picked Amazonian botanicals. 
It has a total of 19 botanicals, 10 from the Amazon, 1 from the 
Lara/Venezuela region (where the distillery is located) and 8 traditional 
botanicals used in gin. All botanicals are given a special treatment to 
enhance flavour extraction and then macerated and placed individually in 
neutral grain alcohol for a period of time varying between two and seven 
days before distillation; distilled in small batches of 500 litres to maintain 
greater control and precision in all the details involved in the process. A 
blend is then made by our Master Distiller to create a gin with a unique 
identity and taste. 

 

When tasting Canaïma Gin, the first impact we feel comes from the orange 
peel, and with herbal notes emerging from the Seje; pronounced fruity 
notes come from the cashew nut; aromatic and mineral notes result from 
the Copoazu, the Moriche grape, the Túpiro and the Açaí. 

 

A twist on the traditional gin & tonic for gin drinkers, this unique blend is 
combined with premium grapefruit soda, the perfect serve that enhances 
the citrus, fruit and tropical notes of Canaïma Gin. 
 
 
Maker: DUSA 

 
Country: Venezuela 

 
Alcohol Content: 47% 
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