
Cigarrer i korthet med MatsAlrnegflrd
Uppfiiljaren har kommit!

Fcirra iret slog CarlsCorona-cigarrerna
ner sol l l  en bon.rb. Det var di mer dn 50
i ir  sedln en helsvensk cigarr t i l lverkats.
Att odla tobak, fermentera den och
ru l la  den var  t id igare  in te  he l t  ovan l ig t
i  vir t  nordl iga land. Men nu fcir t iden
tror man att det endast dr i  Karibien
och in t i l l i ggande ldnder  som det  g i r  a t t
gdra r ikt igt bra cigarrer. Sedan f<jrra
iret vet vi  ocksi att  det fakt iskt gir att
gcira cigarrer med klass i  Karlskrona!

En uppfiiljare till!
En annan av fcirra irets stora river-
raskningar var lyxsnuset Kardus
Suoer ior  Blend som Swedish Match
lanserade.  A,ren hdr  dr  det  a l l ts i  dags
frir uppf<il jare och den si viktiga
nurnmer tvi! Frirvdntningarna kan
sdgas vara minst sagt hriga ocksi.
Sjd lv  gav jag Kardus hogsta podng i
Livets Goda fcirra iret och det var

Med hjalp av masterblendern Juan
Flores frin Nicaragua rullades hlrl iga
svenska cigarrer. Och uppfri l jarna sk:im-

i ret  b l i r  i re ts  podng 96 LGP
- inte frir att det f inns nigot
som helst  at t  anmdrka p i ,
utan f< j r  a t t  jag i  minnet  har
kvar f<irra irets som toppade
denna smak med nigon grad
el ler  tv i .  Nivdl ,  96 LGP dr
inte d i rekt  d i l ig t .  Innehi l le t
i 2006 irs version av Kardus

mer verkligen inte ut sig. Det andra
irets cigarrer visar att det inte var nigon
nybcirjartur eller "one hit wonder" som
man skulle siga i musikbranschen. De
bida entusiasterna Lasse Carlsson och
Fredrik Wernstedt (se Livets Goda #20
fcir en l ing artikel) gick ut hirt och
<jkade kan man sdga. I ir satsade de pi
en stdrre skr;rd, vermeflIktar, luftfuk-
tare och digitala styrdon. Detta frir att
det skulle vara ldttare att sryra produk-
tionen. Anstri ingningarna har gett
resultat. En kryddig, ldderaktig och
jordig cigarr som med fcirdel kan lagras
nigot ir for att f i  den rdtta balansen.
De sdljs i paket om Robusto, Corona
och Torpedo. Perfekt f<ir att man kan
tjuvsmaka en direkt och spara wi cigar-
rer t i l l  senare - f<ir fulldndad njutning.
Som den dr i dag dr den vdrd 85 LGP,
men efter ytterl igare lagring kommer
den sdkert vara vrird mer In si.
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