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LICOR DE GIN | GIN LIQUEUR PROOF Nº13 

 

 
 

 
Gin Proof Nº13 é o primeiro Licor de Gin destilado com 
frutos vermelhos. É feito com a qualidade de um London 
Dry Gin, mas o seu teor alcoólico é inferior. É um produto 
de alta qualidade que é feito da mesma forma que um 
London Dry Gin, mas não pode ser chamado como tal 
porque o seu teor alcoólico foi reduzido de 37,5º para 30º. 
 
Ao baixar o teor alcoólico deste destilado, o que se obteve 
de facto foi um licor de gin. É a primeira com esta 
denominação. É um gin muito suave e fácil de beber que 
combina perfeitamente com qualquer tónico premium e é 
vendido numa típica garrafa de farmácia de 500ml. É feito 
de vidro especial de borossilicato e o seu tampão é 
também o original para estas garrafas. 
 
O Gin Proof Nº13 é um novo licor de gin, destilado em 
Londres, não contém açúcar nem aditivos, é totalmente 
natural e é feito com 11 botânicos, incluindo bagas de 
zimbro, amoras e framboesas, que são adicionadas 
directamente ao alambique. 
 
O nariz é dominado por aromas de amoras pretas e 
framboesas.  No palato é um gin ligeiramente mais 
amargo que qualquer London Dry Gin, mas com um 
surpreendente sabor a bagas vermelhas.   
 
Região: Inglaterra 
 
Produtor: The Poshmakers 
 
Teor Alcoólico: 30% 
 

 
Gin Proof Nº13 is the first Gin Liquor distilled with red 
fruits. It is made with the quality of a London Dry Gin, but 
its alcohol content is lower. It is a high quality product that 
is made in the same way as a London Dry Gin, but it cannot 
be called as such because its alcohol content has been 
lowered from 37.5º to 30º. 
 
By lowering the alcohol content of this distillate, what has 
actually been obtained is a gin liqueur. It is the first one 
with this denomination. It is a very smooth and easy to 
drink gin that combines perfectly with any premium tonic 
and is sold in a typical 500 ml pharmacy bottle. It is made 
of special borosilicate glass and its buffer is also the 
original one for these bottles. 
 
Gin Proof Nº13 is a new gin liqueur, distilled in London, 
contains no sugar or additives, is totally natural and is 
made with 11 botanicals, including juniper berries, 
blackberries and raspberries, which are added directly to 
the still. 
 
The nose is dominated by aromas of blackberries and 
raspberries.  On the palate it is a slightly more bitter gin 
than any London Dry Gin but with a surprising red berry 
aftertaste.  
 
Region: England 
 
Maker: The Poshmakers 
 
Teor Alcoólico: 30%  
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