
Новият Premium Cigars&Tobacco 
Varna Airport е 25-ят магазин от ве-
ригата в България и ще помогне на 
всички Habanos aficionados при избора 
от любимите кубински пури, гурме 
продукти и аксесоари за пушене. Из-

цяло обновената обществена зона на 
Терминал 2 на Летище Варна е удоб-
ната локация за тръгналите или връ-
щащите се от път в морската сто-
лица. Работи денонощно. Телефон за 
връзка с бутика +359 887 40 16 26.

След феноменалния успех на цялата линия Чърчил идва 
ред на нов представител на тази бележите линия, въве-
дена от 29-годишния тогава Уинстън Чърчил.
- 1903 г. Уинстън Чърчил за първи път поръчва пура с раз-
мерите на Romeo y Julieta Churchill - калибър 47 и дължина 
7 инча
- 1946 г. За първи път марката Romeo y Julieta използва 
името Churchill
- витола, запазила се непроменена над 108 години

развитие на линията ChurChill
- 1970 г. Churchill
- 2006 г. Short Churchill
- 2010 г. Wide Churchill
- 2013 г. Petit Churchill
- 2013 г. Reserva Churchill

- за първи път Резерва в 135-годишната история на мар-

ката Romeo y Julieta
- отлежаване за период от минимум 3 години за всички 
листа, участващи в състава на пурата
- тристепенна ферментация
- повече от 50 експерта блендери вземат участие във 
финалната рецептура.
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launching
Romeo y Julieta ReseRva CoseCha 2008

ПрезентаЦия:

• формат: Churchill (Julieta n2; размери: дължина 
178 mm, ринг 47)

• класически, оригинален златист пръстен 
• втори пръстен, обозначаващ Reserva
• реколта 2008 г.
• лускозна кутия от 20 бр. пури със стилен закоп-

чаващ механизъм и покрита с китайски лак
• ограничено количество от 5000 кутии

име на галерия: Julieta N 2 (Churchill) 
Дължина: 178 mm 
ринг: 47

най-новото издание за 2013

Най-оЧаКВаНаТа РеЗеРВа На еДНа оТ Най-емБЛемаТИЧНИТе пУРИ В СВеТоВНаТа ИСТоРИя

име на галерия: Perla 
Дължина: 102 mm 
ринг: 40

историята на Rafael Gonzalez
Често задаван въпрос, свър-
зан с пурите, и в частност с 
кубинските, е кога е най-добре 
те да бъдат изпушени. 
марката Rafael Gonzalez дава 
красноречив отговор на този 
въпрос, при това цялата тази 
информация стои на дървени-
те кутии. Тексът е следният: 
„За да оцените истинския из-
искан аромат на кубинските 
пури, трябва или да ги изпуши-
те в рамките на един месец, 
откакто напуснат Куба, или 
правилно да ги оставите да 
отлежат поне една година“.

Rafael Gonzalez е създадена през 
1936 г. Тя е от средния ценови 
сегмент, но в същото време 
дава възможност както на на-
чинаещите пушачи, така и на 
онези с повече опит да се до-
коснат до приятна лека пура. 
марката е кръстена на името 
на лорд Лонсдейл, известен 
английски граф и ценител на 
пурите по онова време. Името 
Лонсдейл е и другото име на га-
лерия Сервантес (165 mm х 42). 
пурите Rafael Gonzalez са на-
правени по метода „totalmente a 
mano, tripa larga“ — изцяло ръчни, 

дълъг пълнеж, с изключение на 
една - познатата у нас Panetelas 
extra, която е изцяло ръчна, къс 
пълнеж. Двустепенната фер-

ментация и всички атрибути 
на Habanos пурите са налични 
и в тази непретенциозна, но ха-
ресвана от мнозина марка.

Rafael Gonzalez PeRlas 
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haBanOSSOMMElliER ПРЕПОРЪЧВА

Според френска легента мона-
хът, който за първи път опитал 
пенливото вино, възкликнал: “ела-
те бързо, опитах звездите!“ Тази 
първа глътка от „звездите“ – де-
сетки милиони мехурчета във вся-
ка бутилка пенливо вино, поставя 
началото на световната любовна 
афера с балончетата.
След тази кратка, но показател-
на история, гордо представяме 
belaiRe – пенливо вино розе, произ-
ведено в региона прованс-алпи-Лазу-
рен бряг – зашеметяващият район 
в южна Франция, добил популяр-
ност през ХiХ в. с импресионистите 
моне, Сезан, мане, Реноар и др.

belaiRe е произведено от гроз-
довите сортове гренаш, Сензо и 
Сира, подбрани заради техния жив 
и свеж характер. Това са трите 
най-предпочитани сортове в със-
тава на вината розе от прованс 

и всеки един от тях добавя специ-
фичен вкус към комбинацията на 
balaiRe, затвърждавайки 2500-го-
дишната традиция на винопроиз-
водство в региона:
• Сортът гренаш дава тялото, 
топлината и нотките на къпина и 
касис
• Сензо допълва с аромат на че-
решов цвят към носа, финесът и 
еластичната текстура на финала
• Сира гроздето допринася за 
красивия цвят на belaiRe и дава 
завършеност и приятно затопле-
ната плътност на виното.

След като сортовете са ста-
рателно комбинирани, belaiRe 
отлежава, за да се пропие с ожи-
вяваща ефервесцентност преди 
бутилирането. Така се създава 
красиво пенливо вино розе с аро-
мат на ягода и касис с жив черве-
никаво-коралов оттенък.

За финал се добавя 100% дозаж 
от Сира за сладост – но не пре-
калено сладко – нюанс, който е 
резултат на перфектна хармо-
ния от аромати, вкус, тяло и за-
вършек.

Не случайно belaiRe е едно от най-
предпочитаните сред известните 
личности по света и у нас.

пенливото вино розе belaiRe 
може да се поднесе за консума-
ция самостоятелно, да участва в 
коктейли или като допълнение към 
любимото ястие. 

от облените от слънце лозови ма-
сиви на френската местност про-
ванс гордо представяме 
Cloud CHaSeR: с класически еле-
гантен дух, сухо и много пивко, 
вино розе с контролирното наи-
менование за произход от Кот де 
прованс, произведено във всеприз-
ната винарна Mont d`azur, създаде-
на през 1923 г. в южна Франция.
Класическите провансалски сор-
тове грозде, които съставят 
розе виното Cloud CHaSeR, се 
отглеждат и прибират в малкото 
градче пюж, както и от околните 
ниви с лозя.

Всяка бутилка Cloud CHaSeR е 
майсторски микс от шест различ-
ни сорта грозде, които образуват 
хармонично, приятно и леко, но 
едва доловимо сложно и плодово 
вино розе, което ярко описва своя 
живописен произход от южна 
Франция – от едната страна ал-
пите, а от другата – Средиземно 
море и плажовете на Сен Тропе, 
Ница и монако. Над тази карти-
на мистралните ветрове правят 
небето блестящо, безоблачно си-
ньо, и вдъхновяват името Cloud 
CHaSeR – „този, който прогонва 
облаците“!
подобно на най-добрите вина 
розе от Кот де прованс, Cloud 
CHaSeR е идеалното вино за лято-
то, но неговият чар и комплексен 
вкус го правят подходящо за всич-
ки сезони.
Cloud CHaSeR е с красив класиче-
ски светлорозов цвят. Интензив-
ни нотки на тропически плодове, 
включително манго и банан. В ус-

тата се усеща завършено и глад-
ко, с прекрасно комплексно начало 
и аромат на праскова и кайсия. Дъ-
лъг и запомнящ се вкус в края, съ-
щевременно освежаващо и пивко. 
Cloud CHaSeR се комбинира пер-
фектно с риба, азиатска и среди-
земноморска кухня, скара и печени 
меса и тестени изделия.
Характеристики на виното: 35% 
гренаш, 30% Сензо, 12% мурведър, 
11% Каринян, 8% Сира, 3% Тибурен
Захар <2 г/л • 13% алк./об. • Рекол-
та: 2012
В удобни разфасовки от 0.750, 1.5 
и 3 l.
Винарска къща Mont d`azur е класи-
рана като най-големият произво-
дител на розе, със златни медали 
от Mondial du Rosй, Grand vins de la 
Foire d‘avignon, Gйnйral agricole de 
Paris, Grands vins de Saint tropez, ви-
нения конкурс в маями и др. Спечели 
и рейтинг от 90 точки и „best buy“ 
награда от Wine & Spirits – всичко 
това в последните две години!

belaiRe – Най-ИЗящНоТо ВИНо РоЗе На ФРаНцИя

Cloud CHaSeR – ЗаЛеЗъТ В Чаша ВИНо™
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Професор акли Фундо

професор акли Фундо е преподавател по математика в политехниче-
ския университет в Тирана. Той започва работа там през 1991 г., като 
във времето се доказва като водещ математик не само в учебното 
заведение, а и в цяла албания. 

от тях и до днес продължа-
вам да им се наслаждавам.

това, което най-много 
ме впечатлява в пурите 
habanos, е
пушенето на кубински пури 
е начин на живот. Уникал-
ността на техния аромат, 
качество и финес са впечат-
ляващи. Всичко, което искаш 
да намериш в една пура, мо-
жеш да откриеш в Habanos.

времето за пура е време
За мен това е времето, 
което прекарвам с мои-
те добри приятели. Като 
прибавим към това някоя 
чаша хубаво бренди или 
уиски и неизменните теми 
за философия, история и 
политика, мога да кажа, че 
това е най-хубавото време 
в моето ежедневие. опре-
делено се чувствам релак-
сирал след натоварен ден 

или приятна вечеря.

най-добрата комбинация 
на пура е с
Няма нищо по-добро от ку-
бинска пура в компанията на 
добър приятел, с чаша коняк, 
наслаждавайки се на лятно-
то настроение на морското 
крайбрежие. естествено 
това не се случва много чес-
то, но пък си остава люби-
мия ми момент с кубински-
те пури.

любимата ми пура е
моята любима марка е 
Cohiba – откакто пробвах 
за първи път Cohiba behike 
съм техен голям почита-
тел, но също така съм 
впечатлен от esplendidos, 
Piramides, Maduro. Харес-
вам формата Чърчил и 
особено този на Romeo y 
Julieta, както и повечето 
витоли на марката. До-

падат ми още и Partagas 
Serie d и Partagas Serie P. Но 
за мен винаги най-важна е 
компанията, с която пуша. 
Имам петима много до-
бри приятели и когато сме 
всички заедно усещам вся-
ка една пура толкова клас-
на, колкото е Cohiba...
 
Стилът на един habanos 
aficionado се отличава с
За мен кубинските пури 
са предназначени за хора, 
които са силни личности, 
широкоскроени и задължи-
телно обичащи добрия жи-
вот и знаещи как да му се 
насладят.

личната ми препоръка към 
начинаещите пушачи на 
пуре е
пушенето на пури е удо-
волствие. Дайте си въз-
можност да го усетите с 
истински кубински пури.

www.kalimancaribe.com

habanos sPeCial awaRd

от няколко години е и заместник ректор на политехническия университет и със своята харизма се е утвърдил 
като един от най-обичаните преподаватели. г-н Фундо е сред първите клиенти на Калиман Карибе в албания, 
като и до днес остава верен на компанията и на своите любими кубински пури. Редовен гост е на срещите, които 
организираме на пушачите в Тирана, а постижението, с което най-много се гордее е първото място в конкурса 
за най-дълга пепел на едно от партитата.

моята първа кубинска 
пура 
макар че беше много отдав-
на помня този миг и едва ли 
някога ще го забравя. Беше 
някъде в края на 80-те, кога-
то чичото на един мой прия-
тел се върна от щатите. На 
път за албания беше минал 
през Куба, откъдето се бе 
заредил с огромно количе-
ства пури. Дотогава нямах 
богат опит с пурите, но от 
онзи миг останах очарован 

На 22 юни се проведе среща на люби-
телите на кубинските пури Habanos 
в мартини Бар в пловдив. Вечерта 
събра желаещите да се потопят в 
атмосферата на Куба – с музика 
и живо изпълнение на перкусии, ат-
рактивни предложения за коктейли 

и ром, както и пленителните ръчно 
свити пури за ценители, осигурени 
от „Калиман Карибе“.

гостите на заведението можеха да 
опитат от 10 марки пури, предста-
вени на специален щанд, а акцент 

на вечерта беше лимитираното 
регионално пура издание за Бълга-
рия – bolivar 681. С томбола няколко 
щастливци получиха подаръци, ком-
плимент за техния избор. поради 
големия интерес организаторите 
обещават продължение.

haBanOS БЪЛгАРИя
КУбинсКа вечер в Мартини бар Пловдив
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чърчил 
и ПУрите

В
ъпреки че е наследник на рода 
марлборо, Уинстън Чърчил е 
страстен пушач на пури, може 
би сред най-именитите.

още ненавършил 21-вата си годишни-
на, младият Уинстън пристига в Куба 
като военен кореспондент на „Дейли 
Телеграф“ през 1895 г. Докато си почи-
ва от писането и висенето с часове по 
барикадите на бунтовна Хавана, той е 
придобил два нови навика: пушенето на 
пури и сладката следобедна сиеста.

1903 г. митичният създател и инова-
тор, Дон „пепин“ Фернандес, предла-
га на Чърчил специално създаден за 
него формат - 7 инча на ринг 47, ка-
къвто се запазва и до днес. подобна 
пура обаче се предлага и на действа-
щия премиер на Франция, Жорж Кле-
мансо в края на пСВ, но практиката 
да се дава име на пурата подобно на 
най-именития й пушач се налага едва 
след 20-те години във фабриката на 
Ромео и Жулиета.

1946 г. За първи път тази пура се 
именува Чърчил.

Сър Уинстън е известен с хумора си и 
Нобеловата награда по литература, 
но и със своето новаторство. Све-
тът на пурите не е останал без не-
говия отпечатък. Така например, той 
имал навика да отхапва шапчицата на 
своя habano едва след като я разпал-
вал бавно и старателно с дълга кибри-
тена клечка. Така може да се каже, че 
родоначалникът на ритуала Habanos 
е именно той. Така обработена пура-
та, връхчето й се разплитало.

За да разреши и този проблем, 
той изобретил тънка лентичка, с 
която да прилепва края. Дори и из-
мислил и име: bandobelly, от исп. 
„bando“ - „колан“, и „belly“ (англ.) - 
„корем“.

Не на последно място, той въвел и 
нова мода. Тъй като бил отрупан с 
всевъзможни подаръци - аксесоари 
за пушене, той имал резачка на раз-

положение 24 часа в денонощието. 
малката гилотинка била „монти-
рана“ на верижката на джобния му 
часовник!

Страстен враг на цигарите, Чър-
чил обичал да казва: „прекаляване-
то с тези (цигарите) ще те убие!“. 
Не знаем дали има връзка, но основ-
ните му врагове Хитлер и мусолини 
са били отявлени непушачи.

ВЗемеТе мИ пУРаТа И 
ВеДНага ще ВИ оБяВя 
ВойНа! Уинстън Чърчил

ИНТЕРЕсЕНИ фАкТИ:
Човекът, който през дългия си живот е изпушил около 60 хиляди пури, изпил 
несметно количество уиски, джин, бренди, вино и други питиета и изял невъ-
образимо количество от любимото си свинско печено.
Сър Уинстън Чърчил е бил може би най-известния поклонник на пури с мар-
ката Romeo Y Julieta.
Умира през 1965 г. – на 90 год., което означава, че е пушил по 6-10 пури на ден.


