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Вярно с оригинала или
как да разпознаем истинските Habano
“Бъди самият себе си. Светът предпочита оригиналите” споделя Ингрид Бергман и сме склонни да му повярваме. Така се
чувства всеки един истински афисионадо, когато избира своята пура и държи тя да бъде в отлично качество и със сигурен произход. В настоящият брой на бюлетина #habanoschallenge ви обръщаме внимание кои основни маркери да следите, за да сте
сигурни, че ще се насладите пълноценно на избора си.

Представяме на вашето внимание
истинско бижу от портфолиото на Habanos
Montecristo Supremos Edicion Limitada 2019

Кутия - проверка за автентичност
„Гаранционният печат“ за първи път е въведен през 1889 г. Оттогава досега дизайнът претърпява леки модификации, като
например добавената холограма през 2009 г., скрит UV воден
знак и индивидуален баркод. Именно той позволява да се проследи всяка кутия, като бъде въведен в секцията за проверка
на автентичността в уебсайта на Habanos www.habanos.com
От 1994 г. всяка кутия задължително съдържа стикер Habanos.
Няма оригинална кутия без тази идентификация, както и обозначение от местния дистрибутор на Habanos. В България винаги търсете маркировката с лого на „Калиман Карибе“ върху
кутията.
Стикерът “Habanos” е разположен винаги в горния десен ъгъл

На дъното на всяка кутия има два печата.

и представлява червен надпис в жълто-оранжево очертание,

Единият е код, който показва в коя фабрика

черен силует на тютюнево листо и две златни ленти. За съ-

са направини пурите. Другият е месецът и

поставка копията обикновено са с черни ленти.

годината, когато са били поставени в кутията. Практиката започва от 1985 г.
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Montecristo
Supremos Edicion Limitada 2019
Лимитираните серии са дългоочаквани специални продукции
на Habanos, които се представят ежегодно. Наричат се лимирани, защото не присъстват в регулярното портфолио на
марката и са в ограничено количество. За направата им се
използват само най-добрите листа тютюн, отгледани във Вуелта Абахо, Куба. Всички са с отлежали минимум две години.
За 2019 г. изданията са Montecristo Supremos, Quai D‘Orsay
Senadores и Ramón Allones Allones N2.

Montecristo е най-известната и вероятно най-високо ценената марка на Habanos в света. Тя е еталон за много
Habanos пушачи, по който се съди за другите марки.
Името й е взаимствано от това на героя в известния
Montecristo Supremos е галерия Montesco с ринг 55 и дължина
130 мм. Предлага се в кутия от 25 пури, всяка от които носи
втора лента, щампована „Edición Limitada 2019“. Лимитираното издание е представено в елегантна кутия, лакирана в известния жълт цвят на марката.

роман на Александър Дюма „Граф Монтекристо“, който е безспорен любимец на торседорите (хората, които навиват пурите) във фабриката в Хавана, основана
през 1935 г.
Тесният в началото асортимент на пури Montecristo –
номерирани от 1 до 5, в днешно време покрива нуждите и на най-претенциозния пушач – от величествените
Montecristo А до малките Joyita.
През 2009 г. за пръв път се появява и новата линия
Montecristo Open, която включва 4 нови витоли на марката: Оpen (54 х 150 мм), Regata (46 х 135 мм), Master
(50 х 124 мм) и Junior (38 х 110 мм), създадени за да
задоволят всички Montecristo любителите, както и да
приветстват новите поколения, които се наслаждават
на живот на открито.
Перфектно балансираната смес на пурите Montecristo
се създава единствено с избрани листа от региона на
Vuelta Abajo, дом на най-добрите тютюни в света. Нейният отличителен среден до силен по интензитет вкус
и специфичен аромат са еднакво привлекателни както
за нови, така и за опитните пушачи.
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препоръчва комбинация на
Montecristo Supremos Edicion Limitada 2019
със следните напитки:

Дипломатико

Дипломатико

Дипломатико

Порто

Порто

Порто

Резерва Ексклузива

Сингъл Винтидж

Амбасадор

Доус 20 г.

Доус 30 г.

Доус 40 г.

ДОПЪЛНЕТЕ ОЩЕ НАСЛА ДА КЪМ MONTECRISTO SUPREMOS СЪС СТИЛНИТЕ АКСЕСОАРИ НА МАРКАТА:

умидор

пепелник

подаръчен комплект

MONTECRISTO No.4

MONTECRISTO Tricornio

MONTECRISTO XICAR запалка и резачка
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