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Habanos Specialties
Представяме на вашето внимание две изключителни пури от линията Only La Casa del Habano, които несъмнено ще зарадват почитателите на луксозния сегмент пури. И двете витоли са презентирани с втори допълнителен пръстен La Casa del Habano, в кутия от 10
броя. Могат да бъдат намерени в ограничено количество от 5000 броя в специализираните бутици от веригата.

H. Upmann Royal Robusto
Only La Casa del Habano

Hoyo de Monterrey Epicure De Luxe
Only La Casa del Habano

Име на галерия: Edmundo
Дължина: 135 мм
Ринг: 52
Калибър: голям

Име на галерия: Magicos
(Petit Robusto)
Дължина: 115 мм
Ринг: 52
Калибър: голям

Други представители
на галерията: Montecristo
Edmundo, Ramon Allones Beritus
ER Libano, Bolivar Fabulosos ER
Benelux, Juan Lopez Supreme
ER Canada

H. Upmann Royal Robusto или „Кралско Робусто” е поредното
луксозно допълнение към колекцията Only Casa del Habano.
Форматът на витолата е Edmundo, което е гаранция за найдоброто от марката. Пурата е с подчертан баланс на вкусовете и леко засилване на основните тоналности, любими на
мнозина aficionados.

Други представители на
галерията: Cohiba Magicos,
El Rey del Mundo NL N 1Edicion
regional Benelux, Ramon Allones
Especiales Edicion Regional
Suiza

Към момента на световните пазари има само един представител
на марката с пръстен по-голям от 52. Това е Maravillas, която не се
произвежда от 53 години и може да се намери само в най-добрите
световни колекции. Другият представител е Epicure De Luxe. Поради принципно по-меката рецепта на бренда, ринг 52 е изцяло нов
експеримент. Идеята е да се представи по-плътна консистенция
и да се интензифицира силата на вкуса.

Montecristo A

Име на галерия: Gran Corona
Дължина: 235 мм
Ринг: 47
Калибър: голям

Други представители на галерията: Cohiba Gran Corona, Cohiba A 35
aniversario, Davidoff Gran Corona (1946),
Partagas Fabulosos, Romeo y Julieta
Fabulosos N2, Punch Diadema Extra N2, Hoyo
de Monterrey Particulares и др.

Още от годината на своето създаване,
Montecristo А се титулова от пура списанията и другите специализирани издания като “най-скъпата пура в света”.
Лансирана през 1970 г. заедно с други
емблематични представители на марката като Especiales N1 и N2, Montecristo се
явява продължение на числовата линия на
бранда. Вкусът и присъствието й също
следват рецептурата на класическите
витолас. Добавена е мекота, която според дегустиралите витолата, се запазва
до самия край. До достигането му обаче

откриваме ясно изразени третини, в които се преплитат автентичният вкус на
марката със смесица от богати и силни
аромати, които няма да оставят безразличен нито един афисионадо в продължение на около 3 часа удоволствие. Поради
внушителния размер темпото на пушене
се диктува изключително от пушача.
Новата премиера на Montecristo A e в
индивидуална кедрова кутия с логото
на марката от 1935 г. Препоръчваме да
запазите тази витола за специалните
ви случаи.
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Ron aneJo De cUba
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БЛИЦ ИНтеРвЮ

ЗапОЗнаЙте се с унИКалната селеКЦИя вИсОКОКаЧественИ КубИнсКИ рОмОве, гОтОвИ Да ОтгОвОрят на
ИЗИсКванИята на всИЧКИ ЦенИтелИ.

santiaGo de CUba
aÑeJo

santiaGo de CUba
extRa aÑeJo 12 aÑos

създадена в началото на ХХ в., марката е
считана от мнозина за най-автентичната
сред кубинските ромове. santiago de cuba
anejo притежава комплексен и автентичен рисунък на кубинското земеделие. заедно със сладникавите тропически нотки,
ромът съчетава в себе си тревни вкусове
и ванилия, с нюанси на портокалови корички
и осезаем завършек на карамел.
ромът притежава сертификат „Garantia
de cuba“ и е запазена марка за произхoд.

santiaGo de CUba
extRa aÑeJo 25 aÑos

santiago de cuba extra anejo 20 anos е
сред най-отлежалите ромове на марката. блендът за него е специфичен,
тъй като само определени 20-годишни
дестилати могат да участват в него.
Характерни са нотки на тъмно изпечен
карамел, тютюн, дъб и кедър.
изключително подходящ за най-добрите
пури на корпорация Habanos, ромът е в лимитирани количества и се намира трудно
дори в бутиковите къщи.

лидерът от портфолиото на santiago de
cuba е най-старият ром, който се произвежда в Куба. над 300 основни и водещи
аромати си преплитат в този ултралимитиран ром, което е една от предпоставките да бъде считан за най-добрият
ром в света. santiago de cuba extra anejo
25 anos е с характерен плътен вкус и усещане за разтопен черен карамел. ромът
е и единственият представител от Куба,
който притежава восъчна марка.

CUbay
aÑeJo sUaVe

CUbay
ReseRVa espeCial 10 aÑos

марката cubay е позната от 1964 г. преди
всичко с плодовите си ликüори. акцентът
при cubay anejo suave е лекият плодов букет от аромати, който го прави универсален по начина на консумация – в чист
вид, и в коктейли. алкохолното съдържание е омекотено – до 37,5%.
за разлика от повечето кубински ромове,
anejo suave се произвежда в областта
санто Доминго, провинция вийа Клара.

cubay reserva especial 10 anos се характеризира с по-леките и плодови ромове и
дестилат с 10-годишна история, която
придава кехлибарен цвят, по-плътно тяло
и разкош от леки тропически аромати.
за първи път се откриват ванилия, мед и
кафява захар. 40% алкохолен градус.

не пропускайте да станете част от това изживяване, като направите своята регистрация
в уебсайта на Habanos s.a.www.habanos.com.
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Habanos afiCionado 2010
Георги Максимов е един от първите колекционери на пръстени от пури в
българия. любопитно е, че колекцията му е само от рингове на кубински пури,
които е изпушил. „за мен тази колекция има огромна стойност. стремежът
ми е да я обогатявам постоянно и в нея да присъстват всички редки и ценни
пури, които трудно се намират не само у нас, а и на световните пазари“,
разкрива д-р максимов.

Дванайсетгодишният ром е със значително по-голям период на отлежаване и
с ясно оприличими стотици тропически
вкусове. за хармонията на плътността
и ароматността допринася алкохолният
градус, който е 40%.
12-годишният extra anejo може да се комбинира с отлежал habano, както и с пури с
по-интензивен вкус. Предлага се в ограничени количества и само на избрани пазари.

santiaGo de CUba
extRa aÑeJo 20 aÑos

между 26 февруари и 2 март предстои найзначимото събитие в света на пурите – XV
Festival Habanos!

С

тринадесети брой на Habanos бюлетин стартира специална рубрика „Блиц интервю”, в която възможност за
изява ще имат най-изтъкнатите Habanos aficionados. в първото за рубриката интервю ви представяме Георги
Максимов и Атанас Николов.

най-богато разнообразие в колекцията принадлежи на марката Montecristo,
като веднага след нея се нареждат romeo y Julieta и partagas. сред най-ценните му пръстени са изданията за la casa del Habano на san cristobal – Muralla,
Mercaderes, oficio, които от години са спрени от производство.
Д-р Георги Максимов е роден
преди 28 години в софия. завършва медицина, а мечтите му се
простират в сферата на неврологията. През 2006-а печели ii
награда „Халифа“ от световния
конгрес за студенти по медицина и млади лекари, който се провежда в Кайро.
около година по-късно е запленен от пурите Habanos. По тази
причина през 2010 г. е отличен
със званието Habanos aficionado
в рамките на традиционните
награди, връчвани ежегодно от
„Калиман Карибе“.

любимата ми пура е
може би това е bolivar 681. от една
страна пурата ми харесва страшно
много, а от друга е свързана с българия, което ме изпълва с гордост.
стилът на един Habanos aficionado
се отличава с
...култура, финес, възпитание и естествено вкус, след като е оценил
този невероятен продукт.
Историята с пура, която няма да забравите
историите са повече от една. Първата бе през 2008 г. и е свързана с
trinidad Fundadores. имах важна среща

моята първа кубинска пура
Помня я много добре. това е Hoyo de Monterrey palma extra. за мен тя винаги ще
остане специална не само, защото е първата кубинска пура в моя живот, а защото ми бе препоръчана от приятел, който и до днес остава мой консултант
в средите на Habanos.
това, което най-много ме впечатлява в пурите Habanos, е
вкусът, старанието и трудът, които са вложени в тяхната изработка.
времето за пура е време
за консумация на нещо типично, нещо, което ме кара да забравя за напрегнатото ежедневие и да се отпусна.
най-добрата комбинация на пура е с
определено това може да бъде ароматното кубинско кафе и невероятния
ром, които откривам на любимото ми място – la casa del Habano radisson
софия. освен това обаче най-добрата комбинация на пура за мен е и тази
изпушена в компанията на добър приятел, в приятна обстановка и в състояние на пълен релакс.

и помня думите на консултанта, който ми я препоръча. той ми каза, че ако
искам да направя впечатление това е
правилният избор. trinidad се оказа невероятно ароматна със силно изразен
характер – точно по вкуса ми.
втората история е с година по-късно
на 03.03.2009 г. след тържествената
заря по случай националния празник реших да изпуша нещо – отново попаднах на консултантите в la casa del
Habano radisson, които ми препоръчха
bolivar Gold Medal – невероятна пура
от марка, която носи името на достойна историческа личност за цяла
латинска америка.

www.kalimancaribe.com

с удоволствие очаквам пура
най-много от всичко очаквам второто регионално издание за българия. за мен най-подходяща за това е
пура от галерия Grand corona (б.а –
Montecristo “a”) – размер, който е отражение на българския дух, големите
ни традиции и славна история.
личната ми препоръка към начинаещите пушачи на пури
Да се наслаждават на живота с
кубинска пура в ръка и да не забравят, че качеството на продукта
е гарантирано само в магазините
на официалните представители на
Habanos.
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Habanos aficionado 2012
Атанас Николов е експерт „Корпоративна сигурност“ и застрахователен
брокер. Присъединява се към голямото семейство на кубинските пури Habanos
през 1990 г. Атанас Николов е носител на титлата Habanos Aficionado 2012 г.
Моята първа кубинска пура
Първата запалена пура е COHIBA ESPLENDIDOS, донесена специално от Куба.
Любимата ми пура е
VEGAS ROBAINA UNICOS, PARTAGAS SERIE E N2, ROMEO Y JULIETA WIDE
CHURCHILLS, MONTECRISTO N2 и разбира се „първата любов“ – COHIBA. Любимата ми пура е COHIBA PIRAMIDES EXTRA, защото е съвършена.
Най-добрата комбинация на пура е с
Най-добрата комбинация на пура е с уиски LAGAVULIN. Стилът се отличава с
класа и изтънченост.
Атанас Николов – един истински
aficionado от Пловдив

Личната ми препоръка към начинаещите пушачи на пури
Личната ми препоръка е да избират винаги оригиналните продукти, представени от „Калиман Карибе“.

Habanos светът
Предколедната среща в Тирана с ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН интерес

Т

очно преди празниците се проведе поредната месечна среща
на всички Habanos aficionados в
Тирана. И този път събитието предизвика истински фурор сред пура обществото в албанската столица. Домакин по традиция бе La Casa del Habano.
Сред присъстващите на партито
бяха редовните клиенти на луксозния

бутик за пури и тютюневи изделия,
гости на Албания и представители на
дипломатическите мисии в страната.
Специалната изненада на вечерта бе
наградата признание към най-лоялния
клиент на „Калиман Карибе“ в страната , който получи като подарък найновата книга в колекцията на Habanos
– The World of the Habano.

Класация „Най-добрите пури за 2012 г.“
1. Montecristo 520 Ediciоn Limitada 2012 /98 точки/
2. Partagas Serie C N3 Ediciоn Limitada 2012 /97 точки/
3. Cohiba Behike 56 /100 точки/
4. La Escepcion Selectos Finos Edizione Regionale Italia 2011 /97
точки/
5. Cohiba 1966 Ediciоn Limitada 2011 /95 точки/
В началото на 2013 г. международният пура експерт Джеймс Съклинг
обяви класация на най-добрите пури
за изминалата 2012 година. В топ 10
Съклинг подрежда основно кубинска
селекция пури, което за пореден път
е заслужена слава за Habanos s.a. и не-

6. Cohiba Piramide Extra /94 точки/
7. Montecristo N2 /97 точки/
8. Trinidad 40th Anniversary Humidor Cigar /96 точки/
9. Edmundo Dantes El Conde 54 Edicion Regional Mexico /95
точки/
10. Davidoff Don Perignon /95 точки/

заменимите природни дадености на
Куба и региона.
„През 2012 г. имах удоволствието да
дегустирам чудесни кубински пури.
Вярвам, че качеството на Хаванските пури е на страхотно ниво. Тази

теза бе препотвърдена и в статия в
Cigar Insider с публикувани рейтинги
на пури, в резултат на които се отличава безспорното високо качество на
кубинските витоли“, споделя авторът
в своя блог: http://www.jamessuckling.
com/my-best-cigars-in-2012.html.
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