Secagem Artificial de
Tabaco
“Esta publicação é dedicada ao confrade Osmário Oliveira – que nos ensinou
a arte de secar o tabaco muito úmido no forno de cozinha.” – JC

Eu gosto do meu tabaco bem seco, então deixo que ele fique fora da lata uma noite
depois abrí-la. Dependendo do nível de umidade, isso geralmente é o suficiente.

No entanto, eu não sou terrivelmente organizado e muitas vezes me vejo sem tabaco
seco para fumar, então eu pego um atalho que faz a maioria das tabacarias estremecer
em desaprovação: eu uso o micro-ondas. Trinta segundos para uma lata de 50
gramas é suficiente, seguido por alguns minutos para respirar e esfriar.
Não consegui encontrar características negativas no sabor do tabaco após este
procedimento. Outros cachimbeiros são capazes de discernir uma diferença, mas eu
sinto falta de quaisquer receptores sensoriais que me permitam esse nível de
percepção. Eu creio que deve ser melhor deixar o tabaco secar naturalmente, e tenho
sido ensinado por especialistas que é melhor assim – pelo fato do calor poder alterar o
sabor, mas eu não consigo identificar nenhum déficit neste sentido, então estou
satisfeito.
Flakes de virgínias são os meus favoritos, então eu também preciso desmanchá-los, já
que não estou entre os poucos experts que conseguem dobrá-los no fornilho e fumá-los
facilmente sem a necessidade de ficar reacendendo. Eu não confio nessas pessoas!
Esse truque utiliza alguma forma de trapaça não identificável, e eu sou desconfiado.
Enquanto muitos nunca se rebaixariam ao meu nível de “assistência em aparelhos de
cozinha”, passei a preferí-lo por desfazer os flakes. Quando o tabaco ainda está quente
após a secagem no micro-ondas, ele se desfaz com muito mais facilidade, em tiras
longas e largas. Se eu esperar até ele esfrie e o tabaco esteja seco o suficiente para
mim (ou seja, não crocante, mas se aproximando disso), ele ficará muito mais fino. Eu
prefiro tiras de tabaco mais largas, então eu desmancho meus flakes enquanto eles
ainda estão quentes.
Esse é um truque muito bom para aqueles que ainda estão “afinando (encontrando) a
sua fumada. Se você fuma flakes, a temperatura após a secagem no micro-ondas é algo
a ser observado, porque quanto mais frio o tabaco fica, mais finas são as tiras (ribbon
cut). As tiras de tabaco tendem a manter a integridade enquanto estão quentes, mas se
separam e se desintegram quando esfriam. Talvez seja porque quando quentes, ainda
há alguma umidade nelas, mas seja qual for o motivo, experimente! Isso fornecerá um
pouco mais de controle sobre a sua fumada, e uma variedade de níveis de umidade e
consistência de para se escolher – e você pode até se tornar tão bom e conseguir
fumar flakes úmidos sem desmanchá-los.
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Fumaça confrades!

