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В предишния брой на бюлетина се спряхме подробно на темата за фалшивите пури и как да разпознаем истинските Habanos.
В настоящия брой обръщаме внимание на друга изключително важна тема, а именно правилното съхраняване на пурите в
домашни условия или в специализирани климатизирани помещения, наречени walk-in умидори. Ще дадем детайли за ритуал
Habanos и как правилно да разпалим и да се насладим на избраната пура.

Как се съхраняват пурите

СЪВЕТИ
Кубинските пури може да се съхраняват продължително време
и по подобие на вината, колкото повече отлежват, толкова повече разгръщат своите качества. Това е само при положение, че
са спазени всички изисквания, за да не се повредят и изсъхнат.
Идеалният умидор е тип „walk-in“ помещение, изцяло посветено за съхранението на пури, в което температурата и влажността се контролират електронно.
Такива могат да се срещнат в специализирани магазини за
пури като тези, принадлежащи на световната верига бутици La
Casa del Habano, Cohiba Atmosphere и в повечето магазини
Premium Cigars&Tobacco, където всички пури се съхраняват в
оптимални условия съгласно утвърдените за целта норми.
Разбира се, за индивидуално ползване индустрията предлага
умидори за дома/кабинета на всеки. Това могат да бъдат кутии
или шкафове с чекмеджета, специално създадени да задържат
влагата. Инвестицията категорично се отплаща, защото осигурява спокойствие за качеството на любимите habano под ръка.
Често срещаната алтернатива за съхранение на пури в хладилника не се препоръчва, защото хладилниците изсушават и
има опасност пурите да абсорбират миризми.
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Препоръчват се следните указания за правилно
съхранение на пури в умидор:
Необходимо е да се съблюдава влажността в
шкафа, която да се варира в границите между 65
и 75%.
В овлажнителя да се налива само дестилирана
вода, в противен случай има опасност от поява на
гъбички по пурите, предизвикани от обикновената
вода, съдържаща микроорганизми.
При повишаване на влажността повече от 80% да
се остави вратата отворена за известно време,
15-30 мин, за нормализиране на обичайните
показатели.
Първоначално да се навлажни обилно гъбичката,
тъй като дървото на шкафа няколко дни поема
влага. Да се събюдава гъбичката да бъде
непрекъснато влажна.
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Локерна услуга
„Калиман Карибе“ предлага локерна услуга за професионално съхранение на пури, регулярен
качествен контрол и оптимални условия в унисон с утвърдените международни стандарти.
Наличността на локерите в Cohiba Atmosphere Sofia и La Casa del Habano Intercontinental е
ограничена, като предстои да бъде въведена и в други обекти от ритейл мрежата.
Заявка за наем на локер може да бъде направена на място в бутиците съгласно определени
условия за наем на персонален локер и избран период на продължителност.

Ритуал Habanos

Прилагат се два принципа при разпалването на пури.
Първият е пурата да се пали с пламък, несъдържащ аромат. Винаги
трябва да се използва запалка с газ
или кибрит с кедрови клечки. Никога
не се пали пура с бензинова запалка, ароматизирана свещ или кибрит
с восък, защото техният аромат ще
се пренесе на пурата.
Вторият принцип е да се отдели
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необходимото време и внимание
при разпалването с т.нар. Habanos
Ритуал. Нищо не би могло по-бързо да развали насладата от едно
habano от тънката струйка дим при
пушене на неправилно разпалена
пура.
Хванете основата на пурата, поставете я на 90 градуса спрямо пламъка и я въртете докато повърхността
е равномерно обгорена. Поставете
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пурата между устните си и държейки пламъка на сантиметър от пурата, дръпнете си от нея /ако трябва
няколко пъти/, докато пламъкът скочи към края ѝ. Продължете да въртите пурата над пламъка. Обърнете
пурата, така че да виждате обгорения ѝ край, и духнете леко към нея,
за да проверите дали е разпалена
равномерно.
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Как се пуши пура
Верни на принципа „Ако се наслаждаваш, значи го правиш правилно“, се следват основни препоръки за пушене на пура. Еднa пура трябва да бъде изпушена бавно
и с удоволствие. Не бива да се вдишва, както се прави
при консумация на други тютюневи продукти. Дърпа се
внимателно и димът се оставя в устата, за да се усетят
наситените вкусове чрез небцето.
Човек трябва да е отпуснат и да се опита да съхрани
усещането от микса на вкусове и аромати на бленда.
Ако пурата угасне, не е проблем да се възобнови с ново

разпалване, като първо трябва да се отстрани остатъчната пепел.
Пурата може да бъде изпушена с удоволствие до поне
¾ от дължината й. Пепелта и какво ще се случи с нея
не следва да е тема за притеснение. При пушенето на
пура не е прието пепелта да се изтръсква както при цигара, а да се остави да падне в пепелника сама. След
дегустацията пурата не се „загася“ в пепелника, а се оставя да догори достойно от само себе си.

Продукти на фокус

Cohiba
book travel
умидор | 520.00 лв.

Habanos D.O.P.
black
умидор | 850.00 лв.

Cohiba
glass top yellow and checkers
умидор | 980.00 лв.

Cohiba Lacado
desktop
умидор | 1480.00 лв.

Шоколадова изненада в умидор Cohiba
Освен за основното си предназначение
да запазва пурите в най-добрия им вид,
умидорът Cohiba Glass Top се справи с
едно истинско предизвикателство по време на онлайн мастър клас за шоколад.
Известният сладкар Ради Стамболов избра именно бранда Cohiba, който го инспирира в приключението за създаване
на шоколадови пури. А те освен радост за
окото, са и кулинарен шедьовър. Ринг от
ядивна хартия и пепел от трохи от френски макарони завърши пълната им автентичност. Освен рецептата по приготвянето
им, участниците в курса научиха и интересни детайли за кубинските пури.
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