
Stanwell

Stanwell Classic Blend Betyg: 1
 Stanwell gör ju fantastiska pipor och då måste de väl göra bra tobak också, tänkte jag och köpte en påse av 
den här blandningen som bestod av Virginia och Cavendish blandad med en cut-plug på Virginia och Burley. 
Till det hela hade man sedan tillsatt en plommonarom.
 Doften är frisk och fruktig och det är inga problem att stoppa pipan men när man sedan fått fyr på det hela 
så blir man besviken. Grymt besviken. Den smakar inte mycket tobak utan det man känner är plommon-
parfymen och den är inte särskilt angenäm i brinnande form. Plommonaromen försvinner dock efter ett par 
puffar, men den tobakssmak som då ska framträda är näst intill obefintlig och efter ett tag är man så less på 
den här blandningen att man knackar ur pipan och röker något annat.
Fredrik Brodin

Stanwell Melange Betyg: 2,5
 En blandning av Black cavendish, rostad Burley, ljus Virginia och Oriental, smaksatt med en aprikosarom 
som inte alls är dum.
 Den här mixen är bra mycket godare och trevligare än ”Classic”, som ju var en stor besvikelse, den här sma-
kar så klart mycket aprikos, men under den starka parfymen så känner man en tydlig smak av Oriental som 
lyser igenom med sin lätt kryddiga smak. Den är förvånansvärt sval men däremot lite bökig att stoppa tycker 
jag. Om man är en riktig aprikosälskare så ska man såklart köpa ”Melange”, men för oss andra finns det bra 
mycket bättre tobak på marknaden.
Fredrik Brodin

Stanwell Vanilla Betyg: 3
 När jag öppnade påsen och tog det första stoppet så var tobaken väldigt fuktig, vilket ledde till att röken blev 
het och att pipan blev väldigt svår att rengöra efteråt. Efter lite torktid så gick det bättre, och tobaken smakade 
bra mycket trevligare. Det är en blandning av Virginia, Burley och Cavendish, som sedan kryddats med Sam-
sun och en behaglig vaniljarom. Hur smakar det då? Jo, den påminner väldigt mycket om ”Ålsbo Vanilla” vil-
ket kanske kan förklaras med att det är Orlik som står bakom båda blandningarna. Den smakar väldigt sött, 
lite väl sött för min smak men röken är sval och fin, med en fyllig smak av vanilj och söta kryddor. Det är den 
bästa av de fyra Stanwell-tobakerna jag testat men kan dock inte mäta sig med MacBaren Vanilla Cream, som 
är och förblir den bästa vaniljtobaken i mitt tycke.
Fredrik Brodin

Stanwell Kir & Apple Betyg: 3
 Äpplen har jag alltid tyckt om och likaså svarta vinbär, så Stanwell’s senaste komposition borde ju verkli-
gen vara något för mig tänkte jag, och begav mig till Brobergs i Sturegallerian för att köpa en påse. Och inte 
blev jag besviken, det är förstklassiga råvaror i form av viriginia, cavendish och burley som har använts och 
äppelaromen är alldeles underbar och stannar kvar genom hela stoppet. Dessvärre kommer inte svartvinbärs-
smaken fram överhuvudtaget, men det kan ju enkelt avhjälpas medelst ett glas Kir som ackompanjemang till 
pipan! På det hela taget en trevlig tobak i måttliga mängder.
Fredrik Brodin


