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Vauen Black Pepper
”Double-fermented Black Cavendish based 
on Virginia and Burley tobaccos delivers a 
uniquely smooth smoking experience with 
a distinct aroma of black pepper.”

När jag suger på pipan innan jag tänt 
den, får jag en härlig arom av rå pepparbiff 
i munnen.

När pipan är nytänd är smaken medel-
fyllig med toner av Cavendish, samt Röd 
och Mörk Virginia (något spår av Burley 
kan ej märkas), samt en fint kryddig ton av 
svartpeppar. En rund, mjuk, lätt kolatonad 
sötma fyller ut i botten. Smaken blir efter 
en stund lite fylligare, men i samma mån 
som fylligheten ökar, krymper svartpep-
pararomen.

Efter 1/2 stopet är smaken medelfyllig, 
och en lätt syrlig ton av Röd och Svart 
Virginia (mer än Cavendish) med ett in-
slag av torkade frukter dominerar smaken. 
Fortfarande finns en liten, mjukt sötaktig 
kolaton i botten, men den har inte längre 
samma rikedom, utan har krympt ihop lite. 

Svartpeppararomen finns fortfarande kvar, 
men jag skulle nog inte ha identifierat den 
som svartpeppar nu, om jag inte känt den så 
tydligt när pipan var nytänd.

När 1/4 av stopet återstår har rosta-
de toner och en liten träig stramhet börjat 
dominera allt mer. De syrliga tonerna har 
trätt tillbaka, liksom den lilla kolatonen. En 
svårdefinierad, artificiell kryddighet svävar 
över de rostade huvudtonerna, och i botten 
kan man ana en liten, fin Cavendish-sötma, 
men nu utan den, i början, så tydliga kola-
tonen.

Mot slutet domineras smaken helt av 
rostade toner och en stram träighet. Sötman 
krymper ihop, för att slutligen försvinna 
helt och röken börjar bli ganska fuktig.

Vauen Auenland
”Virginia tobacco with various hues and 
cuts, delicately rounded with Black Cav-
endish and a hint of Burley. Fruity aromas 
from juicy oranges and sweet peaches.”

När pipan är nytänd har den en medel-

Först måste jag påpeka att jag inte är särskilt förtjust i Cavendish, så många av 
läsarna förmår säkert uppskatta nedanstående tobaker bättre än jag. Följande är 

givetvis endast mina helt personliga åsikter.
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fyllig, mjuk, lätt syrlig och väldigt rund 
smak av blandade Virginiasorter. Här finns 
både den Ljusa Virginians halmliknande, 
lätta stramhet och mjuka syrliga citrustoner, 
samt de lite stramare tonerna av “träighet” 
och den mjukare, djupare frukttonen av 
röda bär och torkad frukt från Röd Vir-
ginia. Mycket nyansrik, rund och munfyl-
lande (trots att den bara är medelfyllig), 
med en lätt elegans. En stilren, klassisk 
Virginia mixture.

Efter en liten stund börjar en liten Cav-
endish-sötma titta fram i botten av smaken, 
och den förstör det eleganta intrycket som 
tobaken inledningsvis gav.

Efter att ha rökt cirka 1/2 stopet har hela 
den ursprungliga elegansen, och nästan alla 
de rika nyanserna försvunnit, samtidigt 
som smaken förlorat sin mjuka rundning 
och blivit kantigare. Den ljusa Virginian 
dominerar nu, med syrliga citrustoner och 
halm. Ger mera intryck av att vara en cig-
arettokbak än en piptobak. En lätt Caven-
dish-sötma finns kvar i botten.

När cirka 1/4 av stopet återstår är smak-
en fortfarande medelfyllig, men ganska 
bränd och tjärig och förvånansvärt niko-
tinsvag. Antydningar till citrusfrukter med 
en markerad syra samt en liten halmton, 
visar fortfarande att den innehåller ljus Vir-
ginia, och en liten Cavendish-sötma finns 
kvar i botten av smaken. Men i övrigt är 
den nyanslös och ointressant, endast bränd 
och tjärig.

Mot slutet ger den en tjock, grå rök, utan 
munfyllande känsla, som nästan helt saknar 
smaknyanser, förutom en del brända och 
tjäriga inslag.

Det allra sista blir röken fuktigare, och 
efter en stund återkommer en markant cit-
ruston, som dock snabbt försvinner igen. 
Då återstår endast en “rå” bränd ton.

De första blossen, när pipan var nytänd, 
lovade mycket, men det mesta dog ut i ton-
er av bränd tjärighet. 

Vauen Strawberry & Champagne
”Natural sweet Virginia mix, distinctive 
strawberry and champagne flavour.”

När pipan är nytänd är smaken mild, 

rund, mjuk och knappt medelfyllig med en 
tydlig, men mjuk, syrlig fruktighet, som 
med lite god vilja kanske kan antagas vara 
en arom av Chardonnay-druvor (en av de 
tre druvsorter som används i champagne). 
Något spår av smultron/jordgubbar har jag 
ej lyckats upptäcka, trots att jag verkligen 
ansträngt mig. I övrigt en bra Virginia mix-
ture, med endast en lätt träighet och en lite 
tydligare höton, samt en ganska mild och 
ljus syra.

Efter att jag rökt 1/2 pipan är smaken me-
delfyllig, med en betydligt mer markerad 
träighet och och tjäriga lägereldstoner. En 
lätt “ljus” syrlighet finns fortfarande med, 
men den vindruvslika aromen är borta.

När 1/4 av stopet återstår är smaken 
kraftigt tjärig med en lätt syrlighet och en 
markant träig ryggrad. Förvånansvärt niko-
tinsvag.

Det allra sista är smaken lite rikare och 
stramare med inslag av lägereld och en 
sötaktig ton av rostade marshmallows.

Vauen English Blend & Vanilla
”Spicy Latakia and smooth Black Caven-
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dish, seasoned with a pinch of Burley and 
Golden Virginia. Terrific topped off with the 
sweet aroma of Bourbon vanilla.”

När pipan är nytänd är smaken medelfyl-
lig och söt med en tydlig Latakia-ton, samt 
ett markerat inslag av vanilj. Ett klumpi-
gt helhetsintryck med alldeles för mycket 

sötma, och kombinationen Latakia och 
vanilj känns något bisarr. Efter en stund blir 
smaken fylligare, men känns fortfarande 
lika udda, eftersom Cavendish nu utgör det 
dominerande inslaget, med en “ryggrad” av 
rostade Latakia-toner kombinerade med en 
vaniljton.

Efter 1/2 stopet är smaken fyllig, rund, 
mjuk och ganska söt med en tydlig Lata-
kia-ton i bakgrunden. Fortfarande känns 
kombinationen av Cavendish, Latakia och 
vanilj lika udda.

När 1/4 av stopet återstår drunknar 
Latakian nästan helt i en sötaktig ton av 
Cavendish, samtidigt som vaniljtonen har 
minskat. Röken är tjock och fyllig. En tyd-
ligt tjärig ton har börjat framträda.

Mot slutet är smaken mycket fyllig, fet, 
sötaktig och tjärig med ett Latakia-inslag 
som endast kan anas i bakgrunden, tillsam-
mans med en bränd vaniljton.                                   

                                    Michael Sporrong


