
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO:   17. november 2017  

VÆRT:   Jacob Lundsvig  

DELTAGERE:    alle 
Afbud:             nej 
 

 

MENU:  

Hovedret:  

                               surf and turf tilberedt på grillen, ledsaget 

af lækker rødvin (Appollonio, Valle Cupa, 

Salento rosso 2011)  

Dessert:  

 brownie med (tykt lag) cognac fudge  

 
  

 FORLØB: 

 

Der blev taget godt i mod alle med et fint udvalg af øl og 

velkomstsnacks. Alle ankom rettidigt, referenten endda helt 

rettidigt (eller i sidste sekund).   

 

Efter at have sagt pænt goddag og nydt lidt øl flyttede 

selskabet videre til coci-tilbygningen. 

  

Hovedretten blev tilberedt på grillen af Brian V i selskab med 

referenten, medens den resterende del af selskabet kunne 

nyde varmen indendørs.  

 

Der blev taget godt imod hovedret og vin, der smagte 

glimrende. Da tallerkenerne var tomme (rester var der ingen 

af), kunne vi efter en kort pause og ganske få skåle gå i krig 

med desserten. 

 

Brownien smagte fantastisk, men laget af fudge var en smule 

voldsomt. Brownien blev heldigvis ledsaget en glimrende 

portvin (Feist, late bottled vintage 2011), der gik godt til både 

brownie og fudge. 



 

 

To medlemmer kunne skåle for jobændringer: 

Jesper var siden sidste samling forfremmet til chefkonsulent, 

medens Niels fremover vil kunne tituleres som forhenværende 

generalsekretær. Niels fik ved sin afskedsreception besøg af 

såvel coci-medlemmer som H.K.H. Prins Joachim, sidstnævnte 

udnævnte ved lejligheden den gode Niels til Ridder af 

Dannebrog.  

 

 

 

 COGNAC:  

Jacob havde fundet to cognacer fra huset Meukow grundlagt 

af de russiske brødre Karl og August Meukow, der i 1862 var 

blevet sendt til champagne af zaren for at opkøbe cognac. 

Brødrene vendte ikke tilbage til Rusland men blev i Champagne, 

hvor de grundlagde huset Meukow samme år.   

 

 

Meukow 90 (45% lavet til amerikanske marked) 

 

Fik følgende skudsmål:  

slivovitz-agtig smag af blommer og dadler, skarp, mangler 

krop, fik bedømmelser fra 2 til 3 (snit 2,5) og prisvurderinger 

fra kr.150 til kr. 399. oplysning om pris på kr. 299 gav ikke 

anledning til ændring af vurderingen på 2,5 

 

 
   

 

 

 

 

Meukow XO Grande Champagne (blend med op til 40 år gammel 

cognac) 

 

Blev beskrevet som sprittet, metallisk, tør, med vurderinger 

spændende fra 2 til 4 (snit 2,4) og prisbedømmelser i spændet 

kr. 299 til kr. 480. med oplysning om pris på kr. 1249 måtte de 

fleste af os revurdere bedømmelsen, der herefter fik 

karakteren 1,1. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 CIGAR  

 

 

H.Upmann, half corona, Cuba 

 

Blev beskrevet som mild, for fugtig (torps var muggen) med 

prisbedømmelser fra kr. 26 til 65 og karakter fra 2 til 5 (3,4)  

 

efter oplysning om pris på 45 endte karakteren på 3,5. 

 

 

 

 

 

 

Santa Clara, Mocambo Robusto, Mexico 

 

Cigar fra San Andrés Dalen, Veracruz, Mexico. 

 

Der var en vis uenighed om kvaliteterne ved denne cigar, der 

med prisbedømmelser fra kr. 50 til 84 fik karakterer fra 1 til 5 

med et snit på 3,4. cigaren blev beskrevet som let krydret, mild, 

en ”sølle-cigar”, godt træk, kedelig, raket-cigar, mistanke om 

tilsætning af krydderier.  

 

Efter oplysning om pris på kr. 20 endte vurderingen på 4,3 

  

  

 

 
 
 
Glæder mig til at se jer til generalforsamlingen – uge 10. /Jesper  


