
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

 

Dato:   9/3 2018   

Vært:   Jesper Ljungstrøm 

Deltagere:  Fuldt hus og fremmøde til tiden. 

Afbud:             

Menu:   Forret:   

Pekingsuppe 

Sushi 

 

Hovedret: 

Forårsrulle 

Indbagte Kina rejer 

Indbagt kylling 

Kyllingevinger 

Oksekød med grøntsager 

Svinemørbrad med champignon og bambusskud 

Kylling i karry 

Kogte ris 

Stegte nudler 

Blandet salat og frugt 

Rejechips 

 

Dessert: 

Mangokage, jordbær- og pistacieis 

 

Natmad: 

Pøller med brød. 

 

Til middagen blev der drukket Verosso, Primitivo, 2016 

Til desserten blev der drukket: 10 års fra H. & C. J. Feist Vinhus og 

Vintage Port 1989 fra Cruz. 

  

  

 FORLØB:  

 

Aftenen indledes med vores årlige generalforsamling.  

 

Til generalforsamlingen blev der traditionen tro serveret Moët & 

Chandon I år smagte vi Nectar Imperial, Brut og Rose.  

 

Velkomst ved næstformanden og valg til ordstyrer. Carsten torp blev 

valgt. 

Årsberetning: 

 Formanden tog ordet og fortalte at det går godt og at vi har haft 

nogle gode samlinger i 2017. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 



 

 

Økonomi: 

 Vi har en sund økonomi med lidt på kistebunden. Til den mere alvorlige 

side er der nogle af klubbens medlemmer der er i restance. Hvem og 

hvor meget kan genopfriskes ved henvendelse til Jesper. 

Valg til bestyrelsen: 

 Formand Sølle genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

 Næsteformand Brian R. genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

 Kasserer Jesper genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

 Humidor Master Niels genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

 Webmaster Jacob genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

Medlemsantal: 

 Uændret. Der er pt ingen potentielle nye medlemmer. 

Evt. 

  Trangeled påpegede enkelt fejl i vores vedtægter. Dette omkring det 

månedlige kontingent samt brug af skabelon til referater. 

 Der er ligeledes fejl i vores link til Borgstrøm vinhandel. 

 Derudover var der også en kommentar til medbragt cognac til vores 

generalforsamlinger. 

 Fremover besluttedes det at der i referatet skal skrives om der 

medbringes ”bøder” i form af cigar eller portvin til kommende 

arrangement. Det er pt ingen medlemmer der skylder portvin eller 

cigar. Eneste bøde er Sølle, for et endnu ikke udsendt referat. 

 Carsten Trangeled havde medbragt gaver til os alle. Nu kan vi 

fremover tænde vores cigarer, udenfor i al slags vejr. Tak for den 

fine lighter. 

 

Efter generalforsamlingen gik vi til bords. Se menu først i referatet. 

Som altid fik vi snakket og hygget. Snakken spændte bredt om alt fra 

fodbold, konflikt/lockout og donorbørn. 

 

Traditionen tro blev der skålet lidt til både højre og venstre: 

 Brian R har booket sommerferie. Han har haft syge øjne, men er nu 

helbredt. 

 Jacob har knust en tå og går nu med mærkelige sko. Derudover har 

han aftaget hjemmebrygget øl.’ 

 Carsten Torp skal opereres i begge skuldre og kan se frem til op mod 

et års sygemelding. Han har også planer om anskaffelse af 

sommerhus. Derudover har hans søn svømmet 92!! baner til 

diplomsvømning 

 Niels er blevet farfar til Mie. Han har købt en kæmpe tank til øl, han 

har fået et gæstehus på Odden og han har været under 4 øjne med 

Dronningen. 

 Brian V har brygget øl som nu er færdig. 

 

Efter aftenens officielle program blev der, som altid, hygget og røget 

omkring bordet. I dagens anledning blev der røget fra klubbens humidor.  

 

 

 COGNAC: 

 

Léopold Gourmel Bio Attitude 



 

 

Bio Attitude er en Cognac fremstillet på økologisk dyrkede druer. 

EcoCert kontrollerer alt vedrørende fremstillingen af denne Cognac – 

lige fra vinmarken til destilleringen og aftapning. (EcoCert-mærket 

bruges både på økologiske og naturlige produkter og har fokus på 

fairtrade og bæredygtighed. EcoCert er en privat, fransk 

standardiseringsvirksomhed, der er certificeret til at kontrollere og 

udstede mærket.) Bio Attitude er en 7 år gammel Cognac, lagret på 

franske, ikke ristede træfade. Bio Attitude har en ravgul farve og en 

bouquet af citrus, vanille. Smagen er et let, elegant og stadig frisk og 

"frugtagtig" der gør at Bio Attitude føles afrundet.  

Fakta 

Alkohol: 40,00 % 

Indhold: 70 cl 

Kolli: 6 

Varenr: 1016308 

Type: Cognac 

Land: Frankrig 

Område: Cognac 

Vinifikation: 7 års lagring på franske (ikke ristede) fade. 

Producent: Léopold Gourmel 

 

Kommentarer: Sprittet, klar i farven, rigtig dårlig, smagløs, minder om 

Grappa og Calvados, skarp og spids, tør, ingen dybde, kedelig og smag af 

pære. Vi gættede priser på mellem 149 – 325 kr. 

Det var ikke umiddelbart de rosende ord vi havde til denne cognac, 

hvilket også afspejliede sig i vores karakterer før angivelse af pris på: 

 

  
 

Efter angivelse af pris på 329 kr for 70 cl, blev den samlede karakter: 

 

 
  

 

 

 

Maxime Trijol - 150th Anniversary 1859-2009 

Denne fantastiske cognac er tappe i forbindelse med Maxime Trijols 150 

års jubilæum, der blev fejret i sommeren 2009. 

Det er en meget gammel Grande Champagne cognac, hvoraf der kun er 

produceret 3.000 flasker alle á 35 cl. Dette unikke produkt er blevet til 

ved en nænsom sammensætning af nogle af de ældste cognacer, som 

Maxime Trijol overhovedet har på lager. Cognac, der har ligget på fad i 

omkring 40 år, og hvor enkelte er destilleret for mere end 80 år siden. 

Gavekartonen til denne flaske illustreret det allerførste 

destilleringsudstyr, der blev opstillet på ejendommen, og som stadigvæk 

kan iagttages og beundres, når man besøger destilleriet. 

Maxime Trijol: 

Historien starter i 1859 hvor familien Trijol installerer det første 

destilleringsapparat, og påbegynder produktionen af cognac i selve 

hjertet af Cognac-regionen. Fire generationer har efterfølgende haft 

https://www.kjaersommerfeldt.dk/producenter/léopold-gourmel


 

 

ansvaret, og i et roligt, men sikkert tempo, er kapaciteten blevet udbygget 

gennem årene. Maxime Trijol producerer i dag "eaux-de-vie" på tyve 

Charente-stills, og er i dag regionens største familieejede producent. 

Langt det meste cognac sælges til de store aktører, men familien har 

valgt at sortere lidt i varerne, og tager selv de absolut bedste fade fra, 

som efterfølgende tappes under eget navn. Alle Cognac´er af meget høj 

kvalitet. Dette understreges bl.a. af de mange medaljer og udmærkelser 

Maxime Trijol har opnået igennem de seneste år. 

 

Kommentarer: Flot farve, let sprittet, smag af karamel, rosiner, vanille 

og abrikos, sprittet eftersmag, god farve, mums, sød, blød, rund og 

lækker, cremet eftersmag, god fylde, lækker farve, meget behagelig og 

med noter af træ, skovbund, blød fløjl og smag af kaffe/mocca. 

Denne cognac kan kun købes i 35cl og de gættede priser er derfor ved 

køb af samme flaske. Vi gættede priser mellem 329 – 925kr. 

Ved denne cognac var det mere overvejende positive kommentarer vi 

havde, hvilket naturligvis også afspejlede karaktererne før angivelse af 

pris på: 

 

 
     

 

Efter angivelse af pris på 895 kr for 35 cl, blev den samlede karakter: 

 

 
     

 

 

 CIGAR  

  

Jose L. Piedra Cazadores 

Familien Piedra kom til Cuba i 1880’erne fra den spanske provins Asturias. 

Den anden generation under ledelse af José Lamadrid Piedra, grundlagde 

og udviklede cigarmærket.  

 

Efter revolutionen blev en vellykket lancering gennemført, og mærket 

blev populært blandt cubanske cigarrygere, bl.a. på grund af den er 

håndrullet, smagen og fordi prisen ligger i den favorable ende. 

 

Cigarerne fremstilles i mellemstørrelse og har en behagelig aroma og en 

lidt stærkere, typisk cubansk smag. Tobakken er fra Vuelta Arriba og 

cigarerne er produceret i Santa Clara. 

 

Produceret på Cuba 

Type : Gran Corona 

Længde : 155 mm 

Ring : 43 (17,07 mm) 

 

Kommentarer: Knaser mellem tænderne, skarp, bitter, tør og smager af 

sand, perfekt hverdags cigar, godt træk, kedelig, let pebersmag, ok, nem 

at ryge, lidt sød men tør, stor smag, flad og øv, smag af krydret hæk, 

ingen/kedelig lugt, god nytårscigar, mangler smag. 



 

 

Vi gættede pris på mellem 16 – 79 kr. 

Før angivelse af pris lå karakteren på: 

  

 

Efter angivelse af pris på 12 kr, blev den samlede karakter: 

 

  

 

 

Som altid havde vi en rigtig god og hyggelig aften og der skal lyde et 

stort tak til Jesper. 

 

Næste samling er den 1/6 hos carsten Torp. 

 


