My Own Blend
Kong Fredrik IX´s Blandning, Full Mixture (My Own Blend)
Rejäl ved- och tjärdoft/smak av Latakia!
Mörk virginia, cavendish och latakia som märks så fort man bänder upp den vackra ”karamell/målarfärgsburken”.
Finskuren brinner ganska fort. Latakian är dominerande utan att ge en snyting. En rak och enkel kryddblandning utan så mycket nyanser, fast det är jättegott ändå!
Medel- eller större- ev. långpipa är nog bra.
Carl-Fredrik Lillsunde

My Own Blend, SP1
En medelfyllig, frisk, lite syrligt fruktig, harmonisk Virginia-smak. En liten antydan till nyhuggen ved finns i
bakgrunden och ger en stadga åt smaken. Smaken mjuknar ganska snabbt och syran tonas ner till förmån för
lite rundare och mjukare frukttoner och en liten behagligt stram träighet, som ger en mycket fin ryggrad åt
smaken.
Efter en stund kommer en liten fin tjärighet som balanserar fint mot de övriga nyanserna, hela tiden ligger
i förgrunden den ganska markerade, men lite svårbeskrivna frukten (som väl närmast liknar ett mellanting
mellan plumpudding och citrus).
Smaken djupnar undan för undan, men förändras ej nämnvärt till karaktären förutom att tjäriga, lite rostade
toner växer sig något kraftigare. Virginians fruktighet dominerar dock hela tiden. En jämn och fin glöd ger
en behagligt sval rök.
Efter 1/2 stopet är röken kraftfull, utan att vara fet, och domineras av mjukt rostade frukttoner med bakgrundsnyanser av svedd ved. Det hela bärs upp av en behaglig stramhet. En behaglig nikotinstyrka börjar nu
också märkas.
När en 1/4 av stopet återstår är röken mycket kraftig och tjärig och frukten har börjat dra sig tillbaka, samtidigt som en nästan fet rostad köttighet börjat bli mera framträdande i botten av smaken.
Mot slutet får smaken en fet, bred och lite gräddig botten med en lätt plommontonad sötma och lite mer
markerad nikotinstyrka.
Doften är nu söt och rostad och har en mjukt aromatisk, lite dov fruktighet.
Det allra sista är röken kraftfull och tjärig med en behagligt fet botten.
Efterlämnade en ljust grå aska.
Michael Sporrong

My Own Blend, SP2
Inleder med fint citrussyrliga Virginia-toner och en markerad rostad Latakia-ton med en mild sötma och en
antydan till Turkisk kryddighet. Efter en stund växer Latakia-inslaget utan att konkurrera ut Virginians syrliga frukt. En rik och harmonisk smak som är ganska kraftfull, men ändå saknar den där riktiga fylligheten,
som jag gärna vill ha i en Latakia-mixture. (Det finns liksom ingen riktig botten som de övriga smakerna kan
”ta stöd mot”.) Smaken har dock en kraftfull elegans som jag uppskattar, kombinerat med en perfekt balans
mellan den lilla sötman och den härliga Orientaliska kryddigheten. Citrus, läder, svedd ved, en liten rostad
sötma och en mycket komplex kryddighet.
Fylligheten ökar undan för undan och Latakia-tonen växer, men trots det lyckas Virginians syrlighet på något
sätt ändå hålla sig i förgrunden.
Efter 1/2 stopet är smaken rik och generös, men ändå elegant, och domineras nu helt av Latakian utan att de
övriga nyanserna tappas bort. Fortfarande ligger den lilla citrustonade Virginia-syran på något sätt i förgrunden. (Jag skulle ha föredragit en lite mjukare Virginia med nyanser av plommon/fikon i stället för citrus.)
När endast 1/4 av stopet återstår har det egentligen inte hänt så mycket mer med smaken än att den blivit
ytterligare lite tjärigare och fylligare.
Mot slutet kommer en antydan till köttighet och en liten fet gräddighet, samtidigt som Virginians citrussyror
har börjat mildras något.
Jämn och fin glöd hela vägen, ända tills jag börjar få små askflagor på tungan och pipan slocknar och allt som
återstår är en fin mellangrå aska.
Förvånansvärt nikotinsvag.
Michael Sporrong

My Own Blend, SP3
Stor, rund och mjuk smak med en tydlig smaksättning av kola och vanilj, samt milda toner av ljus Virginia
och Cavendish. En lätt, lite träig stramhet ger ryggrad åt smaken.
Behagligt söt, kolatonad doft.
Lätt, trevlig och elegant, men ganska söt. Smaksätttningen maskerar de ingående tobakssorterna. Trots det
känns den ändå ganska angenäm, och även om jag personligen inte är så förtjust i smaksatt tobak, så skulle
jag kunna tänka mig att röka den här ibland, när jag blir ”godissugen”.
Efter en liten stund går den kraftiga sötman över i mera knäckiga toner mot en bakgrund av Virginians träiga
stramhet och en mild, men svårbeskriven Virginia-frukt börjar komma fram. Samtidigt ökar fylligheten och
smaken blir djupare, med stora, mjuka Cavendish-toner i botten och en liten lätt syrlighet från ljus Virginia
och de för röd Virginia så typiska trätonerna. Över hela smaken liger ett stort ”moln” av knäck och vanilj.
Efter 1/2 stopet är smaken fylligare, men i övrigt i stort sett oförändrad, förutom att en lätt tjärighet tillkommit.
När 1/4 av stopet återstår är smaken dov, mjuk, fyllig och rund med stora träiga Virginia-toner och ett milt
inslag av tjära. De söta knäck- och vaniljtonerna kan nu bara märkas i bakgrunden.
Mot slutet är röken mycket fyllig med en behagligt stram Virginia-träighet, en lätt syrlig fruktighet med in-

slag av röda äpplen och färska fikon, samt en aning vanilj. Den söta, knäckiga tonen har nu minskat märkbart
och finns bara med som en (ganska tydlig) bakgrundsnyans.
Det allra sista återstår endast toner av lägereld, en aning syrlighet och en mycket liten, rostad, lite knäckig
sötma.
Doften är dock fortfarande ganska söt.
Efterlämnade en relativt mörkt grå aska.

