Een paar nuttige wenken om op de juiste manier pijp te roken
Rook rustig en kalm met zachte trekjes. Op die manier is uw rookplezier groter dan wanneer u te snel rookt.
Zorg dat de verbrandingsoppervlakte in de kop van de pijp voortdurend mooi gelijk blijft.
Laat de as volledig in uw pijp tot ze helemaal opgerookt is.
Een pijp is het symbool voor kalme mensen, of voor mensen die dat willen worden. Maar voor een genot op termijn en
een duurzame satisfactie is het van het grootste belang uw pijp goed in te roken.
Het inroken
Het inroken gebeurt in drie fasen.
1.
Stop uw pijp eerst tot ze voor 1/3 gevuld is, druk de tabak goed aan.
Steek ze aan en rook ze kalm en traag uit.
De tabak wordt warm en zwelt vlug op. Druk hem aan met uw pijpenstopper en zorg dat het brandoppervlak
gelijk blijft.
Op die manier wordt het trekken geregeld en tot zijn minimum beperkt. Het brandoppervlak vormt één geheel,
zodat de verwarming van de lucht vermindert en zodoende een trage verbranding van de tabak mogelijk wordt.
Op die manier is er ook minder kans dat de tabak vochtig wordt door condensatie.
Wanneer uw pijp, die voor 1/3 gevuld was, helemaal leeggerookt is, mag er geen enkel tabaksrestje meer
overblijven. Rook nu vijf à zes keer op dezelfde wijze uw pijp, waarvan de kop maar voor 1/3 gevuld is.
2.
Stop uw pijp voor de helft met stevig aangedrukte tabak. Steek ze aan. Rook kalm en traag, en weer 5 à 6 keer
op dezelfde manier.
3.
Als de pijp deze twee inrookfasen doorgemaakt heeft, is ze klaar om volledig gestopt te worden.
Het vullen van het fornuis gebeurt niet uniform. Het eerste laagje tabak mag maar licht aangedrukt worden, de
tweede laag iets sterker. Met de derde laag is het fornuis volledig gevuld. Met uw duim wordt de hele massa
nog eens zachtjes aangedrukt. Niet te hard, want door te sterk aan te drukken komt het eerste laagje vlak voor
de opening als een prop voor het voorgat te zitten, zodat u abnormaal hard moet trekken en als gevolg daarvan
het vuur zich niet gelijkmatig verspreidt. Het resultaat is dat u herhaaldelijk de pijp opnieuw zult moeten
aansteken en dat er zich condensatievocht vormt.
Brandende tabak heeft de neiging om op te zwellen en door te trekken houdt de roker de brand erin. Door een
lichte druk van de pijpenstopper op het verbrandingsvlak blijft dat mooi gelijk. Op die manier is de rook nooit
oververwarmd en prikkelt de tong niet. U doet er goed aan vrij geregeld de pijpenstopper te gebruiken om de
as aan te drukken boven het verbrandingsoppervlak. De as beschermt het vuur en absorbeert het omringende
vocht en het vocht dat vrijkomt onder het verbrandingsoppervlak ten gevolge van de warmte.
Het is ook aanbevelenswaardig geen as uit de pijp te verwijderen zolang men bezig is met roken. Het gebruik
van de pijpenstopper maakt het mogelijk het trekken optimaal te regelen, zodat u het laatste draadje tabak kunt
oproken.
Enkele opmerkingen
 Koffie of thee drinken tijdens het roken verzacht de prikkelende effecten op de tong, vooral voor een nieuwe
pijp, die doorgaans een veel scherpere smaak heeft dan een ingerookte pijp.
 De koollaag die zich op de wand van het fornuis van de pijp vormt mag een dikte van 1mm niet overschrijden
(u kunt deze aanzetting gemakkelijk verhelpen door het gebruik van een schrapertje).
 De pijp moet dikwijls met een pijprager gereinigd worden, zo blijft ze droog en reukloos.
 Wanneer er op de bodem van de pijp na het roken een hoeveelheid vochtige tabak overblijft, is dit een teken
dat de pijp slecht ingerookt werd. In dit geval kan u de eerste fase van het inroken opnieuw beginnen (met 1/3
tabak vullen, zoals hierboven beschreven).
 Wanneer u de tabak bewaart in een pot of een tabakszak en hij wordt te droog, dan kan u er een stuk vochtig
vloeipapier (5 cm bij 5 cm) inleggen of twee of drie schijfjes wortel van enkele millimeters.
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Quelques conseils pour bien fumer la pipe
Fumez sans hâte, calmement par petites bouffées, vous éprouverez un plaisir plus grand qu’en aspirant trop vite.
Egalisez et tassez souvent la zone de combustion.
Ne videz la cendre que lorsque la pipe est terminée.
La pipe est le symbole des gens calmes, ou qui veulent le devenir, mais pour avoir le plaisir escompté et une satisfaction
durable, il faut une bonne pipe bien culottée.
Culottage
Le culottage se fait en trois temps.
1.
Remplir la pipe seulement au 1/3 de tabac fortement pressé. Allumez, fumez calmement, lentement. Le tabac
s’échauffe et gonfle rapidement. Au moyen de bourre-pipe, abaissez et égalisez la surface embrasée. Cela règle
et réduit le tirage. La surface embrasée du tabac étant ainsi compactée, l’échauffement de l’air diminue,
assurant une combustion lente du tabac. Ainsi le tabac ne devient pas humide par condensation de l’eau.
Ce tiers de pipe étant fumé, aucun résidu de tabac ne doit rester dans la pipe retournée lorsqu’on la secoue. Il
ne doit rester que de la cendre. Fumez 5 à 6 tiers de pipe pour ce premier culottage de “fond de pipe”.
2.
Remplir la pipe à moitié de tabac fortement pressé. Allumez. Fumez calmement, lentement, 5 à 6 fois votre
pipe comme indiqué ci-dessus.
3.
Lorsque la pipe a subi ces deux séries d’épreuves (pipe remplie au tiers puis à moitié), elle est prête à être
fumée le fourneau entièrement rempli de tabac.
Le remplissage est alors différent. Presser la première pincée de tabac légèrement, la seconde un peu plus. Finir
de remplir le fourneau de la pipe. Presser le tout à l’aide du pouce légèrement. En pressant trop fort, la
première pincée, face à l’orifice du tuyau, le tirage, par la suite, ne sera pas normal, d’ou obligation de tirer très
fort sur la pipe. Le feu alors ne peut se propager. Il en résulte des rallumages fréquens, et de la formation d’eau
de condensation.
Le tabac en brûlant se gonfle et foisonne, le fumeur en aspirant, attise ce feu. Le bourre-pipe par une légère
pression sur la surface de combustion l’égalise. De cette manière, la fumée n’est pas surchauffée et ne pique
pas la langue. L’intervention du bourre-pipe devra être fréquente pour comprimer la cendre et la zone de
combustion.
La cendre protège la braise et absorbe l’humidité ambiante ainsi que la vapeur dégagée par l’échauffement du
tabac sous la surface de combustion. Aussi est-il recommandé de ne pas débarrasser la pipe de sa cendre tant
qu’on la fume. L’emploi du bourre-pipe qui réduit constamment le tirage permet de fumer le tabac jusqu’au
dernier brin.
Quelques remarques
 Boire du café ou du thé en fumant atténue les effects sur la langue d’une pipe neuve dont la fumée est plus âcre
que celle d’une pipe culottée.
 La couche de charbon qui se forme dans le fourneau de pipe ne doit pas dépasser 1 mm d’épaisseur (ramener à
cette épaisseur à l’aide du racloir).
 La pipe doit être nettoyée souvent avec un cure-pipe, elle restera ainsi sèche et inodore.
 S’il reste au fond de la pipe une certaine quantité de tabac humide c’est que la pipe a été mal culottée.
Refaire la première opération de culottage (avec remplissage d’un tiers de tabac. Voir ci-dessus).
 Si le tabac contenu dans un pot ou dans une blague devient trop sec, y mettre un buvard (5cm x 5cm) aspergé
d’eau (ou 2 ou 3 tranches de carotte de quelques mm d’épaisseur).
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