Mc Lintock
Mc Lintock’s Batida de Coco Betyg: 1
Virginia och cavendish smaksatt med kokoslikör. Låter som en livsfarlig blandning men vad gör man inte i
konsumentupplysningens namn!
En stark doft av kokos, vanilj och mango slår emot mig när jag öppnar påsen och redan här börjar jag ana
oråd……nåja, har man nu föresatt sig att få ihop några tobaksrecensioner till nästa nummer så är det bara att
bita ihop!
Tobaken är relativt grovt skuren, mycket fuktig och full med klumpar så packningen är inte helt problemfri,
mycket gnuggande blir det. Inga problem att tända dock, den tar ordentlig fyr på första försöket trots att den
är så fuktig och till min förvåning upptäcker jag att röken är väldigt sval, jag var beredd på en riktig tungbitare med tanke på alla tillsatser men den håller sig sval och fin genom hela stoppet.
Hur smakar det då? Inget vidare, enligt min mening. man har vräkt på alldeles för mycket tillsatser för att det
ska vara njutbart och om själva grundtobaken kan jag inte säga något eftersom det inte finns någon tobakssmak överhuvudtaget, den drunknar fullkomligt i tillsatserna.
För den som är svag för galet aromatiska blandningar och samtidigt uppskattar smak och arom i stil med
något som lättast beskrivs som gula doftgranar (vaniljvarianten, ni vet) så är detta en tobak att prova, men
för oss andra så gör det absolut ingenting om man går igenom ett helt piprökarliv utan att testa Mc Lintock’s
Batida de Coco.
Betyget är snubblande nära en nolla, men den ska ha en poäng för att man lyckas producera förvånande sval
rök av en über-aromatisk blandning.
Fredrik Brodin
Mc Lintock’s Orange Dream Betyg: 2
Efter skräckupplevelsen med ”Batida de Coco” så var mina förväntningar väldigt lågt ställda på denna produkt från Mc Lintock’s, bestående av virgina och cavendish tillsammans med apelsinarom.
En sötaktig citrusarom strömmar ur den nyöppnade påsen och den är inte alls oangenäm men inte sjutton
luktar det apelsiner, mandarin vore en mer rättvisande beskrivning. En salig blandning av olika snitt och en
mångfald av klumpar gör att packningen går allt annat än smidigt, men efter lite arbete är pipan så stoppad
och tändningen går någorlunda friktionsfritt. Precis som med ”Batida de Coco” så förvånas jag över hur sval
röken är, och det smakar faktiskt inte dumt alls, en ganska ren mandarinsmak med lite bra virginia som ligger
och lurar i bakgrunden. Enligt min mening är det på tok för mycket casing, hade man dragit ner till hälften
så hade detta varit en riktigt trevlig blandning men nu blir betyget bara en 2:a. För den som gillar citrus och
inte har något emot kraftigt aromatiska blandningar så är denna ett måste på tobakshyllan!
Fredrik Brodin

