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Onsdagen den 28 mars 2012 träffades Cognacsgruppen hos Annika Gigel för att prova Braastad Cognac som 

produceras av huset Tiffon i Grand Champagne. Namnet Braastad härstammar från Norrmannen Sverre Braastad 

från Gjövik norr om Oslo. 

 

Vi som var där: Mats Landerberg, Tom Nilsson, Mona Sturesson, Jan Andersson och kvällens värd Annika Gigel. 

 

Vi samlades med ett glas Rotari med tilltugg i Annikas inbyggda veranda. Efter en stunds välkomstsnack gick vi 

till provningen som var öppen och inte alldeles lätt. Alla kvaliteter smakade förvånansvärt bra och skillnaden 

mellan billigaste och dyraste var inte markant. 

 

VS Druvor från Finns Bois. Den lagras minst 2 år på ekfat av limousine. Snittåldern är 4 år. 

 Ren doft av druvor. Kanske honung, peppar, cola, päron, aprikos, hasselnöt o kakao. 

 Mjuk smak med viss eldighet. Inte så komplex. 

 

VSOP Druvor från Petite Champagne och Finns Bois. Snittålder 8 år. 

 Elegant o komplex arom med blommiga toner. Kanske petroleum, vanilj, knäck. 

 Elegant smak med mjuk ekighet och lång eftersmak. Någon nämnde sviskon och apelsin. 

 

XO Druvor från Grand Champagne till minst 50%. Resterande från Petite Champagne. Snittålder på

 strax under 20 år men innehåller även cognac upp till 25 år. 

 Druvig nyanserad doft med inslag av fat. Aprikos, örter, choklad och vanilj. Kanske cola. 

 Komplex smak med antydan till sötma. Fikon, russin, dadlar fanns också. Lång eftersmak med viss

 fruktighet. 

 

Vi var överens om att Braastad gör god Cognac. Annika läste upp en artikel med negativ kritik, men vi höll inte 

med. 

 

Efter provningen bjöd Annika på en kycklinggryta med grönsaker, purjo, sallad, buljong, vit vermouth, grädde 

citron och honung. Serverat med ris. Till detta drack vi ett egenimporterat vin från Sydafrika, Benguela Cove en 

Chardonnay/Simillion från 2009. 

Efter en charmant måltid blev det kaffe och lite mer Braastad. 

 

Ursäkta om jag har missat något! Mina anteckningar var något otydliga så det tog ett tag att klura ut om det var 

stenografi eller vanlig skrift. 

 

Tack Annika för en mycket trevlig kväll. 

 

Vid pennan 

Jan 

 


