
Cognacsgruppen 

Provning hos Mona Sturesson 2019-05-06 

 
Närvarande:   

 

 

 

För 26:e gången på 13 år samlades vi hos Mona på Villatomtsvägen 10 i Helsingborg kl. 18.30. Jan 

hade anmält förhinder i sista stund, Annika körde från Ängelholm och John kom traskande genom 

parken. Vi välkomnades med en bubblande italiensk prosecco Castelforte och lite allmänt skvaller. 

På bordet stod tre flaskor cognac från konjakshusett Godet, som ingen tidigare smakat.  
Godet är ett anrikt, familjeägt konjakshus beläget i La Rochelle. Dess historia går tillbaka till år 1782 
när sjunde generationens familjemedlem Gédéon Godet etablerade namnet som handelsfirma. 
Godet överlevde vinlusepidemin, men tvingades som resultat flytta en del av sina vingårdar. Under 
2:a världskriget var Godet belägrat av tyskarna då ägaren Jacques Godet var aktiv i 
motståndsrörelsen. Han räddade dock undan en del av de bästa utgåvorna. 
Under 1980-talet köptes Godet upp av Grand Metropolitan (som sedermera formade en del 
av Diageo), dock köptes verksamheten tillbaka under 1990-talet. 
Godet fortsätter idag att producera konjak under 15:e familjegenerationen, under ledning av Jean 
Edouard Godet. Man står bakom en rad berömda produkter som sedan länge vunnit rykte både 
bland konnässörer och kungahus. 
Efter att nosat och smakat bedömdes utseende, doft, smak och omdöme. 

 

John Liljeblad 
Mats Landerberg 
Annika Gigel 
Mona Sturesson 
Tom Nilsson 



1. Godet No 1, Young Sport (389:-) 

3 år gammal med smak av vanilj, läder och örter. 

 

2. Godet V.S.O.P. (499:-) 

10 år gammal med smak av persika, kola, vanilj, hasselnöt. 

 

3. Godet XO (778:-) 

25 år gammal med smak av gräddkola, valnöt, torkad frukt, apelsinskal och honung.  

 Alla tre var goda och uppskattade, 2:an blev mycket omtyckt, medan 3:an hade mest cognac 

karaktär i smaken. 

 

Efter provningen serverade Mona danska smörrebröd, räkor, stekt sill och leverpastej. Till detta 

dracks sauvignon blanc från Nya Zeeland och en röd pinot noir. Till dessert ostkaka med sprutgrädde 

och jordgubbssylt och därefter kaffe och återsmakning av provningscognacen. 

Efter att fotografen vilat ögonlocken och vi dragit några fräckisar och allmänt kringsnackat kör Annika 

oss hem. John vandrar i natten genom parken. 

Tack Mona för en trevlig kväll med god mat och dryck och trevligt sällskap. 

Nästa möte skall enligt turordning hållas av Jan lämpligen någon gång i september. 

Vid tangentbordet 

/Tom 


