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Habanos

защитено наименование за произход

Koгато Христофор Колумб пристига за
първи път в т.нар Нов свят, вижда местното населениe (индианци от племето Таино) да прави свитъци от екзотични златистокафяви листа. Терминът Habanos
се използва от два века като еталон за
най-качествените пури в глобален мащаб. Именно откриването на Новия свят
от Колумб поставя началото на търговията и отглеждането на тютюн и вече
повече от 500 години черният кубински
тютюн (Tabaco Negro Cubano) се смята за
най-добрият в света.

индустрия.

ности в западната част на Куба и по-спе-

Habanos е защитено наименование за

Те са “Totalmente a Mano con Tripa Larga”

циално във Вуелта Абахо, нямат екиви-

произход (D.O.P), което е запазено за

– изцяло ръчно направени с дълъг пъл-

валент по качество. Ръчната работа при

идентифициране на пури над 3 грама,

неж – с черен кубински тютюн, отгледан

отглеждането, обработката на тютюна,

традиционно обозначени с посоченото

в специални райони в Кубинския архи-

както и при навиването, сортирането и

наименование и произведени в Куба в

пелаг, който също притежава статут на

опаковането на пурите е метод, използ-

съответствие със стандартите за качест-

защитена зона.

ван в Куба и останал непроменен до днес

во, установени от кубинската тютюнева

Уникалните почви и климатичните особе-

в продължение на повече от 200 години.
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Процес на растеж на
тютюневото листо

В

Куба работата с тютюна носи вековна традиция, която се сформира и утвърждава
във времето. Местните фермери (т.нар.
vegueros) имат задълбочено познание,
отдаденост, опит и труд при специфични условия. По
време на дългия работен ден трябва да се извършат
много дейности както преди, така и след прибирането
на реколтата в Casas de Tabaco (вид плевни). В тях
тютюнът престоява докато е готов за изпращане до
помещенията за сортиране и обработка (escogidas и
despalillos), в които се извършват първоначалното сушене, ферментация и класификация на листата.
Тютюнът за Habanos се отглежда по два различни начина, в зависимост от това за коя част от пурата ще се
използват листата. От Криойо (Criollo) или “Слънчев
тютюн” се получават 4 от петте основни слоя в състава на пурата: капоте (“долен обвивен лист”), лихеро
(“лек”), секо (“сух”) и воладо („летящ, летлив“).
Другата разновидност е покритият тютюн Корохо (El
Corojo) или “Тютюн на сянка”, от който се добива обвивното листо, т.нар. капа (capa).
Пълнежът на пурата (tripa) включва до четири различни вида листа, които се отличават по сила и
характеристики. Воладо идва от ниските части на
тютюневото стебло, поддържа горимостта. Секо е
най-важен за аромата и е от средната част на растението. Лихеро се намира в горната част на растението и отговаря за силата. Medio Tiempo е много
рядък, подбран от горните два листа на отглеждани
на слънце тютюневи растения. Тези листа са най-богати на вкус и интензивни по сила и влизат в състава
на Cohiba Behike. >> Следва продължение…
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Фините формати

подходящи за истински ценители
Профилът на пушачите, които предпочитат тънките
формати, е изпълнен с образовани афисионадос, със
самочувствие и увереност. Почитателите на тези пури
нямат нужда от трофей или признание за своя избор.
Те знаят, че съотношението форма и усещане е страхотно и това е достатъчно. Както при всички пури с тънък ринг, вкусът на обвивния лист е много по-изявен,
тъй като има по-малко пълнеж, който да балансира
съчетанието на тютюни.
Фините пури винаги са били част от портфолиото на
Habanos.
За първи път форматът Lancero е пуснат в El Laguito
през 60-те години на миналия век със създаването на
марката Cohiba. Lancero e супер елегантна и изключително елитарна пура. В превод от испански Lancero
означава „войник“, а размерът напомня за дългите
оръжия, притежавани от конните рицари през Средновековието. Асоциацията ни отвежда към романа на
Сервантес и копието на неговия герой Дон Кихот. Според Джеймс Съклинг – eвропейски редактор на сп.
Cigar aficionado, виден пура ентусиаст, както и любител на идноименния формат, Фидел Кастро е “бащата
на размер Lancero”.
Сред любимите пури на Фидел Кастро е и Cohiba
Corona Especial, която също попада към категорията
на фините формати, които предоставят софистицирано изживяване за всеки опитен пура ентуасиаст.

COHIBA LANCEROS 38 x 192

COHIBA CORONA ESPECIAL 38 х 152

COHIBA EXQUISITOS 33 х 123

COHIBA PANETELAS 26 х 115

MONTECRISTO ESPECIAL 38 x 192

MONTECRISTO ESPECIAL N2 38 х 152

Майсторство и внимание към детайла
Фините формати са труден размер за навиване. Тяхната специфика изисква стриктен качествен контрол
и опитен торседор, който да постигне перфектния
баланс – пурата да не стане нито прекалено тънка,
нито твърде дебела. Прецизната работа е ключова за
вкусовите качества на крайния продукт. Точното спазване на бленда и рецептура предпазват от грешка в
количеството тютюн. Ако се сложи по-малко при разпалване би довело до неприятни, горчиви вкусове, а
при твърде много тютюн и пурата няма да има про-
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водимост и правилно горене. Кратки за пушене, но и
по-интензивни, тези пури посрещат вкусовата деликатност на най-взискателните афисионадос.
В края на месец септември „Калиман Карибе“ представи уникално ревю от фини формати в Cohiba
Atmosphere Sofia и La Casa del Habano Intercontinental.
Комбинация на елагантните витоли беше специалната
селекция калвадоси, представена лично от собственика на френската дестилерия Кристиан Дроан.
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Sparkling December

5 ТОП
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съветва

Mailly
Brut Reserve

Egly-Ouriet Grand Cru
Brut Traditio

Преливащи се златисти
цветове. Ароматите на леко
препечен хляб, покрити с прясно
масло гъделичкат вкусовите
рецептори. Това е шампанско не
само за специален повод, но и
за всяка вечер.

Направено от стари 100 %
гранд кру лозя. Ферментира в
продължение на една година.
Богато, плътно и добре
балансирано вино. Аромат
на бадеми, праскови и леки
нотки на череша.

Jacquesson
Cuvee No 741

Agrapart & Fils Terroirs
Blanc de Blancs Grand Cru
Extra Brut

Larmandier-Bernier
Longitude Blanc de Blancs
Premier Cru Extra Brut

Бледожълт цвят със
златисти нюанси. Интензивни
аромати на захаросани и
сушени плодове, цитруси и
минерални нотки. На вкус богато, свежо и минерално.

Бледозлатист цвят със зелени
оттенъци. Нотки на захаросани
цитрусови плодове, бели цветя,
орехи и лешници. На небцето свежо,
минерално и елегантно, с обгръщащ
и продължителен финал.

Сламеножълт цвят. Богат
и свеж аромат с нотки на
тропически плодове, узряла
ябълка и тревисти тонове.
На вкус сочно и интензивно,
с пикантен финал.

ШАМПАНИЗИРАНИ
ВИНА
Шампан
Франция

New classics
CUABA SALOMON
57 x 184

PARTAGAS HABANEROS
39 х 125

PARTAGAS SUPER PARTAGAS
40 х 140

Cuaba, като и Cohiba, е индианска дума на
племето Таино, датираща от времето на
Колумб. С нея са наричали снопа, който
индианците са използвали да разпалват своите „cohibas“. Всички пури Cuaba
съдържат бленд от тютюневи листа от
региона на Vuelta Abajo и са изцяло ръчна
изработка с дълъг пълнеж.

Partagas Habaneros е добре балансирана
силна пура. Всички размери от марката
са „totalmente a mano, tripa larga“ – изцяло ръчна изработка, дълъг пълнеж.

Пурите Partagas са отлично разпознаваеми по своя дълбок, земен вкус. Характерно за тези пури е съчетанието на
селекция на тютюни от региона на Vuelta
Abajo, избрани заради тяхното безпрецедентно богатството на вкуса и аромата.

New launchings

Ретрото е отново на мода или защо новото е добре запомненото старо

PARTAGAS
CAPITOLS 42 x 129
Новата Línea Retro ни връща назад във времето с красив дизайн,
изпълнен в метална кутия, който е вдъхновен от табакерите, популярни през 70-те години.
Кутиите на Partagás Capitols и Romeo y Julieta Club Kings се отличават с технически дизайн, разработен изключително за Habanos, кой-
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ROMEO Y JULIETA
CLUB KINGS 42 х 129
то се използва единствено за пускането на продуктите от Línea Retro.
Презентацията е с 5 къса всяка. Форматът Mareva може би е най-популярният в историята на Habanos и неговите размери отдавна са
считани за „стандартен“ размер спрямо всички останали. С Partagás
Capitols марката отново въвежда Mareva в редовното си портфолио.
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