Nub – Just the sweet spot
Nub. Cigarrslang, jodå det finns ett sådant språkbruk, använder uttrycket nub för att beskriva
den sista tredjedelen av en cigarr. Ofta mer kraftfull i sin karaktär, stark skulle nog många
vilja påstå, och inte alla röker klart sin cigarr av just den anledningen. Ur detta föddes idén om
en cigarr som inte behövde någon uppvärmningsfas utan tog rökaren direkt till kärnan och
stannade där. Just the sweet spot som Oliva Cigars marknadsförde sin Nub när den lanserades
2008. Så nu är frågan, har de lyckats?

Mannen som kläckte idén om cigarren som skulle leverera essensen direkt från start heter José Oliva.
Smart affärsidé som paketerats med en marknadsföringskampanj svår att motstå eller inte låter jag vara
osagt, men visst infinner sig en viss skepsis till konceptet. För om det nu fanns en lösning där cherry
picking var fullt möjligt så utgår jag ifrån att någon redan kommit på den tanken för decennier sedan.
Dessutom är jag av den övertygelsen att trögstartade cigarrer eller ratade sista tredjedelen av resan
främst är attribut som kan tillskrivas sämre versioner. Men ändå så sitter man där plötsligt med ett gäng
NUB-cigarrer från Oliva Cigars – nyfiken i en strut och bara måste undersöka konceptet närmare. För
tänk om? Till min hjälp; fenomenal hantverksmässigt framställd tequila i form av Platino Reserva De La
Familia från Jose Cuervo och en nostalgisk tillbakablick till ungdomens dagar och jakten på limiterade
tolvor när min synthperiod höll ett fast grepp om musikpreferensen.
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NUB 358 Sun Grown Connecticut
124 KR, BROBERGS.SE
TEQUILA
Jose Cuervo Platino De La Familia
ART.NR. 81839, 700 ML, 40%, 799 KR, 94 P
MUSIK
Trans-X ”Living on Video” (album)

