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En MYCKET fin engelsk mixture fuktad med enbart vatten!! Mycket ”rak” blandning. Rökig och kryddig 
med fin virginia-smak mycket lite kola-aktig sötma (inte så mycket som Cigarrummets underbara Presbyteri-
an mix dock). Tror det e virginian och latakian/orientalen som krockar?
 Det finns inte SÅ mycket att säga om denna mer än att den e rak och enkel engelsk mixture som den skall 
vara!! Ville bara slå ett slag för denna doldis. En fin ersättning för Dunhills Standard Mixture mixture medi-
um. Inte så stark, ren men rökig tobakssmak utan en massa sötma. Lite beska men inte för mycket.
 Rök i en inte alltför stor pipa, gärna med tunnare skaft. Inget filter!! ;) 
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Enligt deklarationen på burken är detta en bland-
ning av Virginia, Burley och Black Cavendish. Dess-
utom är den smaksatt med havtorn (den verkliga 
innekryddan just nu, har jag förstått) och äpple. Vid 
ett möte i MGKK provades tobaken. Åtminstone jag 
var lite skeptisk – det där med havtorn kan nog gå 
bra i bakverk och en del annat, men hur skulle det 
fungera i en tobak?

Vi tände våra pipor ungefär samtidigt och efter bara 
några minuter sade den ene efter den andre: ”Den 

här tobaken smakar ju riktigt bra.” Det är väldigt ovanligt att alla fem i MGKK tycker likadant om en tobak 
(eller någonting annat för den delen!), så jag blev lätt förvånad. Efterhand fälldes nedanstående mer precisa 
omdömen:
» Mjuk rondör
» Behaglig smak av havtorn och granatäpple
» Växer i munhålan
» Smakar ovanligt bra omtänd
» Lite svår att hålla eld i, tyckte två stycken. Övriga höll inte med utan hänvisade till bristande teknik hos 
dessa två.
» Har karaktär
» Originell, smakar inte som någon annan tobak
» Virginian finns med, men Burleyn tar över

Det var alltså genomgående positiva omdömen och alla i klubben rökte den med välbehag. Jag såg nog att 
flera av dem lystet tittade på den vackra burken, men den behöll jag för mig själv.
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