Swedish Match (Borkum Riff)
Admirals Flake Cherry: Att det är en tobak smaksatt med körsbär går inte att ta miste på. Till skillnad från
många andra ”Cherry” tobaker jag rökt, de flesta inköpta i Tyskland, tycker jag inte att det märks i rökningen
utan att det är en ganska ren tobaks smak som framträder.
Janne Wikström
Admirals Flake Vanilla: Även denna tobak doftar gott av vanilj när burken öppnas. I pipan känns den mild
och fin, riktigt gemytlig till skillnad mot andra vaniljtobaker jag smakat och som jag inte gillat. Den fick till
och med godkänt av kär hustru som är mycket kritisk till det jag stoppar i mina pipor.
Janne Wikström

Caravelle

Jag blev av Swedish Match ombedd att röka ett par tobaker och komma med mina omdömen om dem. Den
ena av dessa finns inte på den svenska marknaden, så
den återkommer jag eventuellt till senare. Den andra
var en riktig gammal trotjänare, Caravelle. Jag kommer ihåg då denna tobak introducerades 1961, så det
var lite av en nostalgitripp att nu röka den igen.
Caravelle är en blandning av Virginia och Burley utan
några tillsatser av kryddtobak. Jag tycker också den
smakar just ”rent” – inga insmickrande smakessenser,
vilket jag uppskattar. Burley-tobaken dominerar över
Virginian och ger tobaken en ganska torr smak, något
som jag också tycker är positivt.
Jag tycker alltså om smaken. Anledningen till att
Caravelle trots allt inte blir någon tobak jag kommer
att röka särskilt ofta, beror på den låga fylligheten.
Tror också att denna låga fyllighet i stor utsträckning
beror på skärningen. Om tobaken skurits grövre hade
branden blivit långsammare och då hade sannolikt
fylligheten ökat. Då tobaksfabriken i Malmö fanns
kvar hade jag möjlighet att vid några tillfällen röka
samma tobaksblandning i olika skärningar och kunde
då konstatera hur mycket skärningen påverkar smaken.
Jag upplever tobaken som ganska nikotinstark.
Jan Andersson

Borkum Riff Genuine Pure Tobacco

Swedish Match släppte hösten 2007 tobaken Borkum Riff Genuine Pure Tobacco. Vi gjorde en omfattande
provrökning av den och här nedan följer omdömena. Först bara vad Borkum Riff själva skriver om tobaken:
BF-Genuine-Pure-TobaccoBorkum Riff Genuine Pure Tobacco är ett nytt och spännande steg i Borkum Riffs
historia. Från att tidigare endast erbjudit flavouriserad piptobak, presenterar nu Borkum Riff för första gång-

en en piptobak med autentisk tobakssmak. Tobaken kommer
från ett vitt spektrum av ursprungsplatser. De mest tongivande länderna är Argentina och Frankrike, men även Ungern,
Filippinerna och Indien finns representerade. Tobaken har
omsorgsfullt processats och skurits individuellt innan den
blandats till sin färdiga komposition.
Den ljusa virginiatobaken som har valts ut till Borkum Riff Genuine Pure Tobacco har till största delen vuxit längst upp i den
norra spetsen av Argentina, i Valle de Lerma på 1182 meters
höjd över havet. I Ungern växer den ljusa virginiatobaken som
kryddar Borkum Riff Genuine Pure Tobacco med en ton av
frisk och lite spetsig tobakssmak. Den mörka tobaken kommer
från de sydvästra delarna av Frankrike och som krydda används mindre mängder lufttorkad tobak från Filippinerna och
Indien.
Den mörka delen av tobaksblandningen processas under värmebehandling i närmare ett dygn, vilket ger den karaktäristiska, nästan svarta färgen, och den rundare och sötare smaken.
Lasse Christoffersson (pipLasse) Malmö:
Det är verkligen en god tobak med ren tobaks smak som man
många gånger skulle föredra framför både vanilj, äpple, whisky
eller lakrits som förstås är goda vid speciella tillfällen.Den
kändes riktigt behaglig, mjuk, rund och rik på sin fyllighet den hade fina egenskaper som att den var lättrökt,
jämn och den brände inte i gommen, och den var lätt att hålla eld i och brann länge.
Borkum Riff Genuine Pure Tobacco passade dom flesta av mina pipor den var väldigt rund och frisk till mitt
morgonkaffe där jag anade det nybakade brödets arom och då detta var en fredag som jag fick tobaken så
tyckte jag att den var som gjord till min whisky i min bar och även då jag nästa dag var ute i skogen för att bli
inspirerad för mitt poesiskrivande, så var den perfekt och jag fick fram dom goda smakerna av nötter, kaffe
och choklad och jag var tvungen att avbryta mitt skrivande… och bara njuta i fulla drag.
Det känns som en noggrant gjord och påkostad tobak med hög kvalitet, och det märks att det är en tobak
man lagt ner mycket tid och arbete på för att få fram perfektion. Så enligt min lilla utvärdering och bedömning så får Borkum Riff Genuine Pure Tobacco en klar 5: a.
Ronny Thunér med grannskap (3 bedömare):
Den smakar inte mycket det var det svar alla gav och det tycker även jag, inte så negativt för den är mycket
behaglig att röka utan några otrevliga tungbrännar egenskaper. Om man riktigt bestämmer sig för att hitta
några smaker i tobaken så vill jag nästan komma mer åt cigarrhållet, långt uti gommens hemliga smakreceptorer klingar en liten förnimmelse åt Centralamerika.
Jag tycker att tobaken inte är helt oäven, riktigt rökbar faktiskt. För den Svenska marknaden skulle denna
tobak bli en hit, vi är så fruktansvärt neutrala i detta land och det är även denna tobak. Den ryker men det
smakar inte värst mycket
Mitt personliga betyg om tobaken blir en stark 2:a eftersom den kan rökas som en vardagstobak utan att
tungan ramlar ur munnen och ändå känna att man röker.
För den allmänne Svenska rökaren skulle denna tobak placera sig i topp och kamma hem en 5:a – mitt grannskaps heta tips om tobaken – de anser den vara en typisk Svensk tobak i både smak och själ.

Jan Pernesten, Åhus
Tobaken är finskuren. Kvaliteten är hög, mycket lite av stockar och skaft. Tillsammans med en bra fukthalt
gör detta att den är lätt att tända och brinner jämnt och fint ända till botten av stoppet. Kvar blir bara en vit
fin aska. Har initialt en smak som jag närmast associerar till Pinje-doft. Denna smak klingar snabbt ut och
tobaken blir ganska intetsägande.
Personligen söker jag sötman i en mogen Virginia-tobak omväxlande med kryddigheten i blandningar med
inslag av Orientalisk tobak. Detta är säkert skälet till att jag upplever denna tobak som väldigt anonym.
Rolf Palmquist, Ystad:
Borkum Riff säger i sitt infoblad att den inte är smaksatt. Det stämmer fullständigt. Tråkigt nog har man
också lyckats ta bort all annan karaktäristisk smak. Drastiskt uttryckt är det som att kyssa sin syster, när man
röker den. Tobaken är för fint skuren. Den brinner därför för snabbt. Man får kvickt en alldeles för het pipa.
Borkum Riff har lyckats få fram en tobak, som såsar mer än greve Hamiltons blandning.
Totalomdömet är att detta inte är en färdig tobak klar att släppas ut på marknaden.
Fredrik Brodin, Nynäshamn:
Det doftar lite Latakia när man öppnar påsen och det kanske är kryddtobakerna från Indien och Filippinerna
som står för den aromen? Hursomhelst, tobaken är mycket fint skuren vilket gör stoppningen enkel även om
tobaken är något torr för min smak. Inga problem att få fyr på det hela och det är bara att sätta igång med
provningen. Den har en ganska tung och kraftig smak, lite nötig med en tydlig ”rökighet”. Brinner fint och
ger sval rök genom hela stoppet. Mot slutet övergår den till att bli mycket intensiv och kryddig i smaken och
påminner lite om Rattray’s 7 Reserve.
På det hela taget är det en mycket trevlig tobak i måttliga mängder och jag hoppas att vi får se den på den
svenska marknaden. Betyget blir 3,5.
Greger Risberg, Tyringe:
Det var en ren Halvfyllig och god tobak att tända både en och flera gånger. Påminde om cigarrök på ett behagfullt sätt, både i smak och doft. Hade jag fortfarande varit regelbunden rökare hade jag utan tvekan bytat
min Greve mot denna Borkum Riff.
Carl-Fredrik Lillsunde, Uppsala
Doften från påsen e väldigt ren och enkel, bond-tobak lixom. Det e en väldigt torr- lätt kryddig smak, vilken
som vanligt, leder tankarna åt cigarrhållet (åt!!). Passar bra på maten.
Nötighet och chokladighet med viss träkaraktär. Lätt naturlig sötma med en rund smörton. Ibland kom det
nyanser av äppelpaj m kanel i gommen. Men detta kan ha varit inbillning. I övrigt en mild och rak tobak som
inte sticker ut för mycket, eller på tungan. Puffa inte för hårt bara då blir det beskt å bränt. Jag rekommenderar medel- till stor pipa.
Jag gillar okryddade tobaker. Skulle inte ha ngt emot att prova denna igen.
BETYG: 7 av 10
Andreas Bergner, Sävar:
När jag satte mig till rätta i skinnsoffan och öppnade paketet så slog en mild doft av syrlighet, blandad med
ren tobak mot mig. Stoppade min BBB Bulldog med tobak och tände på, en lätt och mild tobakssmak med

dragning åt nötter och mandel spreds sig i munnen komponerad av en del läder.
Efter några puffar dök det upp en svag smak av papaya och röken blev nästan lite orientaliskt parfymerad (vet
dock inte om det här var något som låg kvar i pipan från den tidigare ägaren). Smaken höll bara i sig under
några puffar för att sedan gå tillbaka till den lätta tobakssmaken. En vacker gråvit aska var det enda som blev
kvar i pipan.
Även om jag kunde hitta en del smaker och lukter som var intressanta så var tobaken överlag väldigt ”slät”,
man fick verkligen anstränga sig för att hitta några smaker. Ingenting som jag skulle köpa eller rekommendera! 2 av 5 i betyg.
Michael C.G. Iversen, Köpenhamn:
Når der kommer en ny tobak på markedet, viser det sig som regel, at der ikke er tale om en ny tobak, men
derimod blot om endnu en bolsje-flavour fra tobaksfabrikantens laboratorium. Helt anderledes forholder det
sig med den nyeste tobak fra Borkum Riff. Her er der vitterlig tale om en nyskabelse. Og ikke nok med det,
det er en yderst vellykket en af slagsen.
Når posen åbnes udsender den lyse- og mørkebrune tobak en diskret og meget ren duft af tobak. Når tobakken antændes går der lige et stykke tid inden man, om man så må sige, har fået lokaliseret smagen, for her er
tale om noget helt specielt. I listen over ingredienser nævnes det, at tobakken indeholder en let casing, men
den må være meget let, for det eneste tobakken smager af er tobak. Efter ca. fem minutters rygning har smagen samlet sig og det fremherskende indtryk er en god virginia med en let sødme og en overtone af nødder
samt mørkere undertoner af ubestemmelig, men absolut behagelig, karakter. Omkring denne kerne af smag
bliver der så ved med at dukke nye og overraskende smagselementer frem hele vejen ned gennem stoppet.
Borkum Riff Genuine Pure Tobacco er en tobak, der henvender sig til den erfarne piberyger. Det er ikke bare
en tobak men stopper i piben og ryger uden videre. Den kræver god tid og opmærksomhed, men så leverer
den til gengæld også en tobaksnydelse ud over det sædvanlige.
Tobakken er relativt finskåret og skal stoppes let og ryges langsomt for at få de fine smagsnuancer til at folde
sig rigtigt ud. Styrken er medium.
Anders Karl Samuelsson, Umeå:
Är ju 1 Stortorsk på Superparfymerade Cherry Cavendish å var först litet misslynt inför den ”osprayade” nya
varianten ”jaha 1 försök till G. Hamilton-kopia” ungefär. Men man har lyckats med denna ‘Hybrid’ tycker jag
Verkligen!
Tobakssmaken kan förefalla iögonfallande icke-ren & det är liksom tricket: man har behållit karakteristiken
från Det gamla fast sötman är mer naturlig och i kombination med Borkum Riffens Kärvänliga ‘Sting’ funkar
tricket
Styrkan ligger strax över medel säg 3,5. Sötman ligger på en svag 4 och rumsaromen på 3, rätt neutral.
Nåt som Djävlar i mig drar ned betyget är Konsistensen och här talar vi om Konsistens; det påminner mer
om klibbig cannabis än Riktig Piptobak. En Klar 1,5
Smaken då sammantaget; Tja, den skulle enligt mitt förmenade Funka överallt där Tobak Säljes! 1 Hit m.a.o
& vilken Estetik sedan i Produktdesign; Väldigt Snygga, Stilrena Förpackningar. Sammantaget: Bravo. Slutbetyget blev 4,5.
Carina Abrahamsson, Kungsäter:
Jag sätter en tvåa över lag. Magkatarren ville inte alls va kompis med denna tobak. Smaken var väl ingen höjdare, och omgivningen protesterade mot doften. Men ändå har jag rökt tobak som är sämre… Så med andra
ord är tidningen Rökringar väldigt mycket bättre än denna tobak.

I Malmö har vi haft en smakpanel bestående av Martin Vollmer, Anders Nilsson, Peppe Fransson och Ingemar Vollmer. Här följer deras enskilda omdömen:
Martin: Tobaken är svår att få grepp om, men inte ointressant. En del undertoner kan förknippas med smaksatt tobak, men upplevs väldigt annorlunda utan den vanliga ”flavour-sliskigheten”. Tobaken har en mörk
smakkaraktär med dova toner. Tycker mig förnimma en smak som försiktigtvis påminner om chokladdoppad ananas… Tobaken ger en harmonisk utveckling under stoppets gång. BETYG: 3+
Anders: Finner smaken torr, lite ”dammig” med mörk karaktär, lite åt cigarrhållet. Tobaken har nästan ingen
sötma och föga fyllighet, däremot lång, lite besk eftersmak. Den kan tendera att bränna på tungan om den
inte röks försiktigt. Definitivt en tobak man kan tänka sig att röka då och då. BETYG: 3+
Peppe: Smaken är förhållandevis menlös, bland annat på grund av brist på naturlig sötma, men man känner
styrkan väl. Tobaken lämnar en torr känsla i munnen. Den är lätt att få eld på och hålla igång.
BETYG: 3
Ingemar: En rejäl tobak utan några konstigheter. Sonen Anders påpekar att Ingemar tydligen gillade tobaken,
eftersom han vid ett flertal tillfällen setts röka av den helt frivilligt, i oträngt läge! BETYG: 4
Samlat omdöme från panelen i Malmö: En glad överraskning – ett steg i rätt riktning och definitivt det bästa
som producerats under firmanamnet Borkum Riff. Bra jobbat! Nu får vi bara hoppas att den kommer att
säljas här i landet…
Borkum Riff Vanilla Cavendish Betyg: 0
Jag befann mig på resa genom Uppland på väg mot Gästrikland för att hälsa på min gamle far när jag stannade till med min Volvo i ett litet samhälle utmed E4:an för lunch och ett pipstopp. Lunchen smakade bra, men
när jag stoppade ner handen i innerfickan för att ta fram pipan och tobaken så greps jag av panik, där låg
bara en ask tändstickor! I min iver att komma iväg så hade jag glömt det allra viktigaste, både tobaksburken
och pipan låg kvar hemma! Jag stegade in på den lokala kiosken för att köpa rökdon och tobak, men utbudet
var milt sagt begränsat, en ”Real Briar” för 90 riksdaler och ett paket Borkum Riff Vanilla var det enda som
stod att uppbringa. Hursomhelst, det blev ett inköp och sedan raskt ut för att röka, men fy 17 vad det smakade! Det enda jag kan komma på som jämförelsevis är lika illa som denna tobak är doften som spred sig i
mitt föräldrahem när jag som 13-åring lyckades sätta eld på spiskåpan efter att ha glömt en kastrull med olja
på spisen. Bränd plast, med andra ord. Det blev till att raskt knacka ur pipan och sätta sig bakom ratten och
sätta farthållaren lite högre än vad lagen tillät, jag visste ju att hemma hos far fanns det både en imponerande
samling pipor och ett rejält förråd med tobak, och jag kan säga att Old Gowrie i en av pappas gamla inrökta
Dunhills har aldrig smakat så himmelskt som efter denna skräckupplevelse.
Lite senare på kvällen tog jag återigen fram påsen med Borkum Riff för att provröka igen, kanhända kom
den inte till sin rätt i en pipa av låg kvalitét, men den plastiga smaken var framträdande även i en dyr pipa.
Resterna av tobaken ligger nu förhoppningsvis begravda på någon soptipp i Gästrikland.
Fredrik Brodin

