Caledonian
Caledonian-421Caledonian Highland Cream (Vit) Betyg: 4
Var hos min lokala tobakshandlare för att köpa en burk MacBaren Vanilla Cream men den råkade vara tillfälligt slut så jag kom hem med den här tobaken som var en ny bekantskap för mig. Jag hade länge funderat
på att köpa den men det hade inte blivit av. Nåja, nu skulle den testas! Fram med en fin Savinelli och upp med
burken, och direkt slog en väldoft av grädde, choklad och whisky mot mig. ”Den luktar ju som Bailey’s” sade
min sambo och jag kan bara instämma i det. Tobaken är en Virginia blandad med dark cavendish och toppad
med en kraftig casing. Resultatet är en tobak som smakar alldeles förträffligt! Den är mild och fin i smaken
och man kan röka rätt så hetsigt utan att det bränner på tungan, fast personligen tycker jag att man ska röka
den här långsamt och njuta av varje bloss!
Fredrik Brodin

Caledonian Melange No 421 (Röd) Betyg: 5
Precis som sin vita släkting “Highland Cream” så är det här en blandning av milda Virginias och cavendish.
På burken står det att det är en aromatisk tobak, men jag kan inte upptäcka några tillsatser, den smakar ren,
god tobak. Den passar bäst att röka i en stor pipa med lång hals, jag testade först i en mini-pipa, men då bränner den något fruktansvärt! Har man rätt pipa och gott om tid så är det här en förstklassig upplevelse.
Fredrik Brodin

Caledonian Highland Cream
Innehåll av ljus virginia, mörk cavendish och skotsk highland cream whisky. Söt doft som verkligen talar för
innehållet. Lätt gräddig smak som kommer till sin rätt vid långsam rökning i en liten eller medelstor pipa,
helst krit- eller sjöskum. Lite stickigt av whisky i smaken, rök långsamt. Passar till milkshake. Lätt att stoppa,
tända och röka. En liten rund och tjock burk på femtio gram som kostade ca 90 pistoler.
Styrka: 2
Carl-Fredrik Lillsunde

