Tabakloze shag: JRuikt naar wiet, is duur, maar het smaakt weI'
VICTOR SCHILDKAMP
DEN HAAG. Shag zonder tabak. Dat
klinkt als droogwater of zoo lets wat
niet kan. Toch bestaat het, Greengo
heet het en is sinds een week via tabaksimporteur TGC Trading uit Tilburg als gewoon pakkie shag in
steeds meer tabakswinkelste krijgen.
Het is lichtervan kleur dan normaIe shag. Het ruikt naar thee. Het is gemaakt van hazelblad, papaja, peper~
munt en eucalyptus en 'het komt het
bestin de buurtvan de smaak van tabak', zegt Rutger Cranssen van TGC.
Dit in tegenstelling tot de al bestaande, uit Indonesie ai'komstige kreteksigaret die vol met kruidnagel zit
'maar waar je zaak al na een sigaret
uren naar stinkt', aldus Cranssen.

"Niet te harden."
Greengo moet een weI serieus te
nemen tabaksloos alternatief worden voor de roker. Een minipanel 1'0kers, gewoon op straat, oordeelt na
enkele trekjes wissel end over de
Greengo. "Het ruikt naar wiet," zegt
deeen.
"Welnee, het ruikt naar dennennaalden," zegt de ander. "Lekker,"
vindt raker Angelique de Vos (41).
"En je kunt het echt inhaleren, je
voelt het goed in je keel. Daarom
vond ik die elektronische sigaret,
die supersmoker, niks. Deze sigaret
r66k je tenminste echt. En ik vind
het weI naar tabak smaken."
De meningen zijn verdeeld. Want
Marco Aneller (44) vindt het weer
niks. "Te seherp en het ruikt naar

wiet," zegt hij. "Ik zal el' mijn sigaretten niet voor laten."
Met 6,95 eura pel' pakje is Greengo ook niet goedkoop. "Dat helpt
ook niet," zegt Aneller laehend.
De shag van Gl'eengo is gebaseerd
op Franse sigal'etten die waren bedoeld om afgekickte rakers te helpen. Hagenaar Ad Greaves, eerder jarenlang . aetief in de eoffeeshopbranche, kwam er bij toeval mee in
aanraking en zag er handel in. Hij bedaeht de naam Greengo en haalde
het naal' Nederland.
In veel eoffeesilOps wordt de 'gezonde shag' al anderhalf jaar gebruikt om het raokverbod te omzeilen (el' zit immel's geen tabak in) en
ermee te kunnen blijven blciwen.
"Maar er werd z6 vaak gevl'aagd

Lekker, zegt Angelique de Vos ov
het shagje gedrilaid met Greengo.
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waarom het niet gewoon als pakje i
de winkel te koop was, dat we h
zijn gaan ontwikkelen,"· ze
Greaves. In TGC Trading vond h
eenpartner.

