Rattrays
Bagpipers-DreamRattray’s Black Virginia Betyg: 5

Det här är en “Jet-black” Cavendish som var min första bekantskap med Rattray’s tobak och en mycket angenäm sådan. Den kräver dock omsorg och försiktighet om den ska ge maximal njutning; man bör också se
till att stoppa ganska hårt (Något som kan vara nog så svårt för mig som mest röker MacBaren!) samt ta det
väldigt lugnt med puffandet. Den är också förbaskat svår att få ordentlig fyr på, men har man bara lite tålamod så blir man rikt belönad!
Den smakar ungefär som den luktar, lite sötsyrligt, som russin fast utan sötman om Ni förstår vad jag menar.
Den sötma man känner är istället den naturliga, förstklassiga Virginian. Mot slutet av stoppet så avtar ”russinsmaken” och istället får man en ordentlig Virginiapunch som avslutning vilket är mycket angenämt!
En förträfflig tobak!
Fredrik Brodin

Rattray’s 7 Reserve Betyg: 3

En latakiablandning som betecknas som medium i styrka. Den är fin att ta fram och röka någon gång ibland,
t ex efter en god middag istället för en cigarr, för jag tycker den har vissa associationer åt cigarrhållet med sin
torra smak. Detta är dock inget jag klarar av att röka varje dag men någon gång då och då kan ett stopp vara
gott.
Fredrik Brodin

Rattray’s Old Gowrie Betyg: 5

Jag hade läst så mycket positivt om denna tobak och även fått den rekommenderad av Jan Andersson så det
var med stor förväntan som jag öppnade burken. Den doftade helt underbart, toner av torkat gräs och en lätt
syrlig arom slog emot mig. Jag stoppade en nyinköpt Stanwell till hälften och redan från första stoppet var
jag fast! En helt fantastisk tobak! Full, ren virginiasmak hela vägen, torr och mild i början och sedan mer och
mer intensiv ju längre ner i stoppet man kommer. Avslutningen är helt sagolik! Lämnar en fin vit aska och
har inga tendenser att kladda i pipan. De aromatiska tobaker jag normalt röker har ju annars den benägenheten att pipan blir kladdig och svår att göra ren samt nästan omöjlig att röka i botten, men med Old Gowrie
var det inga problem. Röken är sval och fin och trots att jag provocerar tobaken ibland så bränner den inte på
tungan. Rekommenderas!
Fredrik Brodin

Rattrays Hal O’ the Wynd Betyg: 4

Påminner väldigt mycket om Old Gowrie både i smak och utseende, men denna är lite kraftigare i smaken
och jag tycker mig känna att den är starkare på nikotinsidan också. En mycket trevlig tobak på det hela taget,
men personligen föredrar jag Old Gowrie som är lite lättare. Kan dock tänka mig att HOTW tilltalar lite mer
rutinerade piprävar som kräver mer fyllighet och smak. Har en tendens att bränna på tungan om man inte är
försiktig. Hursomhelst, det är en förstklassig tobak som man absolut måste prova!
Läste i Rökringar om en piprökare som tyckte att Rattray’s var helt bedrövliga i det nya utförandet, och jag
kan bara fantisera om hur bra de måste ha varit innan, om nu detta är ”bedrövligt”! Personligen tycker jag det
smakar utmärkt!
Jag röker den gärna i en Peterson 317 som är dedikerad till fina, goda virginiatobaker. Hal O’ the Wynd är
verkligen en sådan.
Fredrik Brodin

Rattray Bagpiper’s Dream Betyg: 5

Bagpiper’s Dream är Rattray’s senaste stjärna på tobakshimlen och även om den inte är en av de starkast
lysande så tycker jag absolut att den är en av de vackraste.
Tobaken presenteras i en mycket flott grön, skotskrutig förpackning av den traditionella konservburksmodellen. När man fått av locket så strömmar en delikat arom ut burken, de mest framträdande tonerna är körs-

bär, fin konjak och en hint av hallon. Så mycket tobak
doftar det inte till en början men efter lite luftning så
framträder doften av högkvalitativ Virginia och kryddig
Cavendish allt mer.
Bagpiper’s Dream består av gul & röd Virginia och
mörkt brun Cavendish, snittet är till största delen
loose cut men det finns bitar av både broken flake och
spun-cut, dvs små runda skivor av rullad tobak. Den är
mycket lätt att stoppa och inga problem att få fyr på och
redan från första puffen så känner man en tydlig smak
av körsbär och konjak, många andra starkt smaksatta
blandningar behöver ju lite tid på sig innan smaken
kommer fram på allvar, men här börjar det roliga direkt
så att säga. Hallondoften som fanns innan tobaken tändes kommer inte fram på samma sätt i brinnande tillstånd, men den ligger där och lurar i bakgrunden hela
tiden. Efter ca 25% av stoppet så avtar körsbärssmaken
allt mer och istället framträder den rena tobakssmaken
tillsammans med konjaken och det är en utomordentligt
njutbar smakkombination. Under sista halvan av stoppet tar så Virginian över och blommar ut fullkomligt,
nu känns inte längre någon frukt- eller konjakssmak
utan det är ren och skär tobak och det smakar alldeles
förträffligt. Röken håller sig också väldigt sval och fin genom hela stoppet och trots att jag ibland provocerat
tobaken ordentligt kan jag inte känna någon tillstymmelse till tungbränna. Kvar i pipan efter avslutad rökning finns bara en fin, ljusgrå aska och pipan är till min förvåning fortfarande torr och fin trots att jag rökt en
så kraftigt smaksatt tobak, normalt brukar ju dessa kladda ner pipan kopiöst men så är inte fallet med Bagpiper’s Dream. Stort plus för detta!
Sammanfattningsvis kan jag inte ge annat än högsta betyg till denna tobak, förstklassiga råvaror och en
mycket spännande kryddning. Väl värd att testa!
Fredrik Brodin

Rattrays Black Mallory Betyg: 3

Jag fick en burk av denna som pris efter att ha löst korsordet i Rökringar och det var ett mycket trevligt pris!
Det är en latakiamixture som enligt kännarna tillhör de mildare och jag tycker den passar utmärkt för oss
som gärna tar ett stopp latakia då och då (läs max en gång i månaden).
Som vanligt när det gäller Rattray så är det förstklassiga råvaror och jag kan tänka mig att den här tobaken passar utmärkt för den erfarne latakia-rökaren som vill ha något mildare, eller för novisen som vill testa
Latakia.
Nu är inte jag någon expert på just den här typen av tobak, men ska jag jämföra Black Mallory med andra
latakia-blandningar jag testat så tycker jag att den här känns mer kryddig och spännande än de andra, den är
lite sötare än t ex 7 Reserve, men jag tror inte att det beror på någon tillsatt casing utan det känns mer som
naturlig Virginia-sötma. Däremot så upplever jag att den smakar lite beskt mot slutet av stoppet vilket inte är
så tilltalande.
För att sammanfatta så är detta är en mycket välgjord Latakia-mixture där Viginian spelar förstafiolen men
Latakians kryddighet finns med hela tiden utan att bli alltför påträngande. En bra tobak även om den inte blir
någon ständig gäst på min tobakshylla.
Fredrik Brodin

Rattrays Dark Fragrant Betyg: 4

Dark Fragrant är en tobak som sätter myror i huvudet på mig, för den verkar finnas i tre olika varianter beroende på var den är blandad, åtminstone om man ska tro diskussionerna som förs på Tobaccoreviews.com.
Det finns dels en som innehåller Virginia och Oriental, sedan en som är Virginia med casing och slutligen en

som är enbart fermenterad Virginia, det som vi i dagligt tal kallar Black Cavendish.
Jag kontaktade Jan Andersson i ämnet och fick till svar att han i alla fall aldrig hört talas om någon annan
version än ren Black Cavendish, och Jans kunnande finns det ju ingen som helst anledning att ifrågasätta så
jag drar slutsatsen att amerikanerna på Tobaccoreviews är ute och cyklar……
Hursomhelst, de burkar som jag köper från Tyskland är blandade av K&K och innehåller enligt förteckningen enbart Virginia och det är precis vad mina smaklökar säger också.
Tittar man ner i burken så ser man en tobak som är förvillande lik Black Virginia, samma snitt men färgen är
något mer åt det mörkt bruna hållet istället för kolsvart. Aromen är förvillande lik den också, toner av russin
och torkat gräs men även något som jag bäst kan beskriva som fikon.
Tobaken är väldigt fuktig när man öppnar burken och har en tendens till tungbränna om man röker den
direkt ur en nyöppnad burk, men låter man den torka ett tag innan rökning så är detta inget problem. Jag
undrar förresten vad som finns i Rattrays tobak som håller dem så fuktiga så länge? Jämför med ex. Mac Baren där tobaken blir knastertorr på nolltid.
Dark Fragrant är lätt att stoppa och lätt att få fyr på, och smaken är åt Black Virginia-hållet den med, russin utan sötma är den beskrivning som passar bäst. Då och då tycker jag mig känna en mycket, mycket svag
smak av salt lakrits också vilket inte alls är oangenämt. Den brinner jämnt och fint och är man försiktig så
är röken sval och fin genom hela stoppet. Till skillnad från storebror Black Virginia så utvecklas inte denna
utan behåller samma smak genom hela stoppet vilket gör att den kanske kan upplevas som långtråkig, men
jag tycker ändå att man ska ta sig tid att prova Dark Fragrant för det är mycket trevlig tobak. Den som tycker
Black Virginia är för kraftig gör rätt i att prova denna för det är det så gott som samma tobak i en mildare
version. Se bara till att få burkar från K&K!
Fredrik Brodin

Rattrays Marlin Flake Betyg: 2

Ännu en kvalitetsprodukt från Rattray. Även om den inte riktigt föll mig i smaken så känns det att det är
förstklassiga råvaror i denna och jag kan förstå varför den är mångas favorit. Aromen som strömmar ur
burken när den öppnas är rent ljuvlig, men smaken uppskattar jag inte lika mycket. Enligt innehållsförteckningen så är det enbart Virginia i denna men jag tycker mig känna en aning av Perique också och det skulle
ju förklara varför jag inte riktigt kommer överens med Marlin Flake, Perique har aldrig varit mitt forte.
Som vanligt med flakes så tycker jag att man ska gnugga sönder dem innan pipan stoppas, det gör enligt mitt
tycke att smakspektrat kommer fram på ett helt annat sätt än om man röker obrutna flakes. Vidare så tycker
jag att den vinner på torkning, en nyöppnad burk är en riktig tungbrännare men detta avtar något ju mer
tobaken torkar. Min burk har nu stått öppnad i 5 månader och tobaken är nästan knastertorr men trots detta
bränner den om man inte är försiktig.
Smaken är lite åt Old Gowrie-hållet, men det finns någon bismak som jag inte uppskattar. Kanske är det lite
tillsatt Perique som spökar men jag ska låta det vara osvuret och bara konstatera att detta är en riktigt välgjord och kvalitativ tobak som säkert tilltalar många även om just jag inte blev kompis med Marlin Flake.
Fredrik Brodin

