
2011 Carnival Blend





Kardus 2011
Kardus är ett snus för livsnjutare. Det är inte logiskt. 
Det är inte försvarbart. Men det är kvalitet, inspiration,
glädje och passion i varje liten detalj.

I år kommer tobaken från Rio Grande do Sul i södra
Brasilien. En delstat där berg och snö möter hav och
hetta. Här vet man hur man njuter av livet. 

Karnevalen är en färgsprakande symbol för detta, för
glädjen och passionen och får ge namnet åt årets Kardus.

Tobaken är smaksatt av cachaça. En lokal specialitet 
som görs på färskpressad sockerrörssaft. När den inte
smaksätter Kardus används den med fördel i Caipirinha,
karnevalens nationaldryck.

Mycket njutning av årets Kardus önskar vi på Swedish Match.



Tobaken
När de europeiska kolonisatörerna kom till Brasilien var
tobaken redan här. Indianerna hade tagit den med sig från
bergen i Centralamerika. Snart började kolonisatörerna
odla tobaken, först för eget bruk, men efterhand för 
export till Europa, där rökningen tog fart i förnämare
kretsar. 1917 öppnade Brazilian Tobacco Corporation 
i Santa Cruz do Sul i Brasiliens sydligaste delstat. 
Här i de bördiga markerna odlas tobaken i årets Kardus. 

Tobaken är en ekologiskt odlad och lufttorkad tobak 
som vi smaksatt med en fruktig cachaça, Brasiliens 
nationalsprit. Doften är en komplex förening av nymalet
kaffe och finstämd nötighet som lättas upp av en sötma
som drar åt fikon. Smaken är ett samspel mellan kryddiga
ektoner och örter, gräs (nyslaget hö).







Karneval
Om karnevalens ursprung tvistar de lärde. En del hävdar
att namnet härstammar från carne levare (att ta bort kött)
som en start på fastan. Andra från carrus navalis (fartyg) som
en start på segelsäsongen. Vad som är rätt vet vi inte, men
låt oss enas om att människan i alla tider sökt efter bra
ursäkter att ställa till med fest. 

I Brasilien är de duktiga på det. Karnevalen i Rio är 
med sina 2 miljoner deltagare världens största fest.
Mest berömd är den långa parad av sambaskolor som tågar
genom staden för att göra upp i den gigantiska Samba -
dromen. Men vi föreslår att du letar upp en kvartersfest
(blocos) och dansar med på gatorna. Carne vale kan även
betyda att lämna sin trötta kropp bakom sig för att helt
hänge sig åt festen. Livet är till för att njutas.









Cachaça
Heligt vatten, Tigerandedräkt och Vitt kaffe. Det finns
över 700 synonymer för Brasiliens nationalsprit cachaça.
Kärt barn har alltid många namn. Men många kom till
under 1700-talet då drycken var bannlyst av den portugisiska
regeringen eftersom den konkurrerade med den egna
grappan. Smeknamnen gjorde att lokalbefolkningen
kunde beställa och servera drycken utan att råka illa ut.

Årets Kardus är smaksatt med Sagatiba Velha, en 
prisbelönt cachaça som görs på ren, färskpressad socker-
rörssaft, därav den tydliga och aromrika sockerrörssmaken.
Detta skiljer också cachaçan från rom som tillverkas på
melass. När saften jäst destilleras den i kopparpannor 
och lagras på ekfat där den utvecklar sin gyllengula färg.
Smaken har en lätt nötig karaktär med viss sötma som 
drar åt sammetslen karamell.





Caipirinha
Caipirinha översätts ungefär till ”den lilla trashanken
från landet”. En trashank som är Brasiliens nationaldrink
och som på senare år erövrat hela världen.
Spriten ska vara cachaça och ett gammalt brasilianskt
talesätt lyder ”ju sämre cachaça desto bättre Caipirinha”.
Så spara de mer exklusiva, lagrade varianterna till 
cognacskupan. Hur mycket sprit och socker du vill ha 
väljer du själv, men brasilianarna föredrar den söt. 
Och stark.

Skär en hel limefrukt i centimeterstora bitar.
Lägg i ett välkylt whiskyglas och toppa med socker, cirka 1-2 msk.
Muddla tills sockret lösts upp av saften.
Toppa med krossad is och cachaça.



Smaken av perfektion
Att tillverka världens bästa snus är att söka perfektion 
i varje moment, från planta till förpackning. Enklare
snus är oftast malet och i de flesta fall används hela bladet
med stjälk och allt. Kardus är ”all lamina”. Det innebär
att bara bladet används. Dessutom skärs tobaken vilket ger
en snittyta som förmedlar smaknyanser och inslag som
malt snus aldrig kan uppnå. 

Vi tillsätter endast salt och detta år också cachaça.
Därefter svettas tobaken. Svettningen pastöriserar snuset
och gör det lite mildare och godare. Dosorna packas för
hand med ett lagom tryck, inte för hårt, inte för mjukt.
Kardus förvaras och transporteras sedan i obruten
kylkedja tills du får det i din hand att njutas, ensam eller
tillsammans med goda vänner.





Tidigare årgångar av Kardus Superior Blend:

2005: Vietnam, Ungern och Spanien

2006: Sydafrika och Argentina

2007: Argentina, Indien och Ungern

2008: Indisk suncured, ungersk aircured

Smaksatt med Highland Single Malt Whisky

2009: Argentina och Guatemala Smaksatt med 23-årig Zacapa rom

2010: Javanesisk suncured Smaksatt med Batavia Arrak

2011: Brasiliansk, ekologiskt odlad, smaksatt med cachaça


