
Protokoll från Cognacsgruppens provning tisdagen  
den 17 juni 2008 hos Mats Landerberg 
 
 
Närvarande var:  
Mats och Kith Landerberg, John Liljeblad, Annika Gigel och Mona Sturesson. 
 
Vi inledde kvällen med att samlas runt grillen för att se på när Mats grillade. Han började 
med att grillade kryddiga korvar från Heberline. Dessa sakade mycket gott tillsammans 
med rött vin från Portugal. Mats fortsatte med att grilla marinerad fläskfilé, grönsaker och 
potatis medan vi andra bidrog med glada ”Hejarop”. När allt var klart satte vi oss till 
bords. Det smakade fantastiskt gott och det röda vinet från Portugal passade utmärkt till 
detta.  
 
Därefter började själva cognacsprovningen och Mats tanke inför kvällen var att prova två 
cognacer mot en armagnac, men att alla skulle vara VSOP. Som vi tidigare har erfarit är 
VSOP oftast den mest prisvärda, så därför föll valet på den kvalitén. En armagnac är en 
tillverkad enligt samma princip som cognac, men får inte kallas för cognac eftersom det 
inte kommer från cognacsdistriktet. 
 
Följande sorter skulle betygsättas :  
Grönstedt cognac VSOP,  299kr 
Remy Martin cognac VSOP,  440kr  
Janneau armagnac VSOP, 319kr 
St-Rémy authentic VSOP.  199kr 
 
 
Den första vi provade var Grönstedt VSOP och vi kom fram till följande 
 
Doft: Russin, kola och aprikoser 
Smak Russin, aprikoser, brända mandlar och mandelblom 
 
Därefter fortsatte vi med Remy Martin VSOP som fick följande utlåtande 
 
Doft Apelsin, russin 
Smak Apelsin, torkad frukt 
 
Den tredje sorten var Janneau VSOP och vi enades om följande  
 
Doft Mandarin, vanilj och ek 
Smak Vanilj, torkad aprikos, enkelspårig, mild med inslag av päron 
 
Den sista sorten var St-Rémy VSOP och där fick vi fram följande 
 
Doft Finkel, sirap 
Smak Söt, konstjord, bränt socker och den påminde om plommonbrännvin. 



 
Vi kom fram till att de två första sorterna var i en klass för sig och vann vår uppskattning. 
 
Kvällen avslutades med flamberade jordgubbar smaksatta med mycket svartpeppar och 
då menar jag riktigt mycket svartpeppar. En fantastisk smakupplevelse och till detta 
serverades glass, kaffe och cognac. En perfekt avslutning på en härlig kväll och vi njöt i 
fulla drag av den underbart goda desserten. 
 
Stort tack till Mats och Kith för en härlig sommarkväll i Magnarp. 
 
Vi har inte bokat in något ”nästa möte”  
 
Vid pennan 
 
Annika 
 
 
 
 
                                
 
 
 


