
MacBaren

MacBaren-Black-AmbrosiaMac Baren Virgi-
nia Flake Betyg: 5

Det första man slås av när man får Virginia Flake i sin 
hand är den vackra designen på förpackningen. Burken 
går i en klargul, härlig nyans och när man väl fått av 
locket så möts man av skimrande guldfolie, och under 
den ligger sedan 20 flakes i en vacker, ljusbrun kulör. 
Alla exakt lika stora och med perfekt fuktighet. En doft 
av mörk choklad strömmar ur burken och detta torde 
bero på att man har en liten, liten tillsats av Burley nam-
net till trots. Kanske är det lite casing som ger chokladar-
om också, men det låter jag vara osagt.

 Flaken är väl separerade från varandra och det är inga 
problem att lyfta ur ett flake utan att riva sönder de 
andra, och de är så löst sammansatta så något gnuggande 
för att lösa upp tobaken är inte nödvändigt enligt min 
mening. Jag viker en gång och stoppar sedan pipan och 

tänder. Inga problem att få fyr på tobaken men se till att inte puffa för hårt i början, då biter den! I början 
av stoppet så känner man förutom en torr virginiasmak toner av torkad frukt och sandelträ vilket är mycket 
angenämt. Jag läste en recension av Virgina Flake som var skriven av Ib Fagerlund i senaste ”Piber & Tobak” 
och han uppgav sig känna en ton av bränt papper, men den lyckas jag inte hitta. Måhända är det så att vad Ib 
tycker är bränt papper uppfattar jag som sandelträ. Dessa toner avtar dock en bit ner i stoppet och den torra 
virginiasmaken får husera fritt för att framemot slutet övergå i en mer traditionell, sötaktig smak. Tobaken 
lämnar en fin, vit aska efter sig och det är inga problem att göra rent pipan efteråt. Pipan förresten, se till att 
ha en lite grövre pipa med tjocka väggar när Du röker Virginia Flake, jag själv njuter den helst i en blästrad 
Peterson 314 eller min kära Savinelli Octavia. Jag experimenterade vid ett tillfälle med en mycket tunnväggig 
pipa men det gick inte alls, det blev alldeles för hett!

Fredrik Brodin

Mac Baren Navy Flake Betyg: 4

Ännu en bra tobak från Mac Baren, den här gången handlar det om en Burley/Virginia/Cavendish-mix med 
tyngpunkten på Burleyn. Som vanligt när det gäller Mac Baren-flakes så ligger skivorna snyggt packade i 
burken och är perfekta vad gäller storlek och fuktighet. Den är lite mörkare än ”Virginia Flake” och även lite 
fylligare i smaken, man känner tydligt den chokladnötiga smaken från Burleyn men det finns en casing som 
närmast för tankarna till klassiska ”Mixture”. Inget fel i det!
 ”Navy Flake” brinner sakta och ger en sval rök, inte en tillstymmelse till tungbränna trots att man ibland 
puffat lite väl snabbt. Smaken ändrar sig inte särskilt mycket genom stoppet vilket är uppskattat eftersom det 
smakar riktigt bra ända från början.
 Jag kan tänka mig att den här tobaken passar den som annars röker ”Mixture” men har problem med tung-
bränna, här får man samma smak i en svalare variant!

Fredrik Brodin

Golden Ambrosia (MacBaren)

Väldigt mild och s ö t (ser man på mörka färgen och känner på den tunga doften). Det går att ta halsbloss 



utan att man direkt märker det. Rök långsamt annars KAN det bränna på tungan. Smakar mycket sött, mild 
virginia och chokladnötig burley då det är en blandning utav dessa. Sötma och nötighet byter av varandra 
då och då på en schizofrent sätt. Kan smaka beskt om man inte skrapar ur askan om man behöver tända en 
andra gång. Helt OK. Lugnande. Rök gärna i en mindre pipa.

Carl-Fredrik Lillsunde

Black Ambrosia (MacBaren) 
….ljuvlig. Doft av russin, vanilj och lite plommon etc. Trots dessa söta dofter så är inte tobaken äckligt söt 
och sliskig, enligt mig. Grov ready rubbed

Carl-Fredrik Lillsunde


