Full Virginia Flake
Dit is een mengeling van verschillende soorten Virginia die eerst
koud geperst worden, dan gestoomd en daarna een nacht lang warm
geperst waardoor extra suikers vrijkomen. In dit proces krijgt de
Virginia Flake ook zijn typische kleur. De blend van de bladeren, de
duur van het persen, de kwaliteit van het water en de kennis van de
ambachtslui komen tot uiting in deze zeer Engelse pure Full Virginia
Flake met zijn schitterende verpakking. Halfzwaar.
1792 Flake
Al meer dan 200 jaar is deze met tonka gekruide, getoaste Kentucky
Flake de absolute top voor de pijproker die op zoek is naar ‘straffe
toebak’. Dit is zeer zware tabak met een volle smaak.
Eerder voor ervaren rokers. “As strong as tobacco can be”.

Navy Flake
Dit is de klassieke Virginia flake, een beetje latakia en een kleine
toevoeging van Rum. Echte halfzware Navy flake.

Fire Dance Flake
Met deze moderne Flake toont Samuel Gawith dat traditie te
combineren is met moderne invloeden. De Amerikaanse first lady van
het pijproken stelde deze tabak samen en het werd een zeer groot
succes.
De basis is alweer de klassieke Virginia maar nu met toevoeging van
brandy, vanille en braambes.
Deze Firedance Flake valt behalve door zijn verpakking op door zijn
zachte, fruitige smaak en zijn zeer aangenaam aroma.
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Grouse Moor Mixture
Deze 200 jaar oude mixture op basis van Virginia tabak wordt op
smaak gebracht door een geheime mengeling van een 20tal
natuurlijke essences, waaronder rozenblaadjes. Op 25 kg tabak wordt
slechts 25gr “parfum” aangebracht. Halfzware mixture met een sterk,
aangenaam aroma.

Black Cherry Cavendish
Dit is een dubbel gefermenteerde absolute top tabak met toevoeging
van natuurlijke kersensappen.
Een volle smaak voor de roker en een aangenaam aroma voor zijn
gezelschap. Moderne halfzware goedbrandende mixture.

Squadron Leader
Deze tabak is een eerbetoon aan het personeel van de RAF.
De lichte en donkere Viriginia worden gemengd met een beetje
Turkse tabak en enkele percentjes Latakia zo om een zeer typische
Engelse tabak te verkrijgen. Deze halfzware mixture is erg traag
brandend.

Commonwealth
Deze 200 jaar oude, zware mixture bestaat uit 50% Virginia en 50 %
Cypriotische Latakia.
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Balkan Flake
Deze relatief nieuwe creatie van de ‘master blender’ van Samuel
Gawith bestaat uit 2/3 geperste Virginia en 1/3 Cypriotische Latakia.
Het resultaat is een traag brandende, koel rokende flake met een
zachte ronde volle smaak en een typische dichte Latakia rook.

Celtic Talisman Mixture
Deze recentste aromatische tabak van S.Gawith is samengesteld uit
gele Virginia, Burley en Black Cavendisch.
Aan deze fijne tabakken wordt in kleine mate aroma van zoete kers en
vanille toegevoegd met een moderne, halfzware aangenaam geurende
mixture als resultaat.
Skiff Mixture
Deze 200 jaar oude mixture wordt samengesteld uit mooie gele en
bruine Virginia, Cypriotische Latakia en een beetje Oriental uit de
streek van Izmir. Dit beproefde recept leidt tot een halfzware blend
met een volle typisch Engelse smaak die al verschillende generaties
pijprokers verleid heeft.
Een Skiff is een lichte zeilboot die in het Lake district gebruikt voor
lichte vrachten en ontspanning. Samuel Gawith gebruikte deze skiffs
om tabak te vervoeren over het kanaal dat Kendal verbindt met de
meren en het binnenland.
Golden Glow
De Golden Glow uit verschillende soorten pure, goudkleurige
Virginia bestaande tabak wordt eerst gestoomd en daarna geperst. De
typische milde, zoete Virginia smaak en de broken flake cut maken
van deze Golden Glow een echte aanrader voor liefhebbers van
blonde tabak.
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