
Експанзията на веригата магазини на „Калиман Карибе“ 
продължава и първият La Casa del Habano в Армения от-
вори врати за почитателите на продуктите Habanos в 
арменската столица. Това е петият бутик от верига-
та по лиценз на кубинския лидер за премиални пури след 
трите La Casa в София и един в Тирана. И засега държи 
първенството по големина – 130 кв. м, с 27 седящи мес-
та в зоната за пушене и градина, с иновативен дизайн и 
богато разнообразие от предложения за тютюневи из-
делия, аксесоари и напитки.
Освен на пълната гама класически пура предложения 
от Habanos посетителите ще имат предимството 
за покупка и на лимитираните Only La Casa del Habano 
пура издания. Екипът на „Калиман Карибе“ инвестира в 
изграждането на Habanos култура и на местна почва с 
предстоящи активности по доказан модел от България, 

Македония и Албания, които да сформират общност с 
почитатели на кубинските пури и в Армения.

La Casa del Habano Yerevan се намира на ул. Арамян 4/7, 
Ереван, и е с работно време от 10:00 до 24:00 всеки ден, 
Т. +37411550444.
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MONTECRISTO PETIT N2

Habanos s.a. представя 
Montecristo Petit N2, нова ви-
тола в историческия Linea 
Clasica на Montecristo, и пред-
назначена за тези, които оби-
чат фигуралните формати и 
по-малкото време за пушене. 
Montecristo е една от най-из-
вестните и високо ценени 
марки на Habanos, създадена 
е през 1935 г. Много пура люби-
тели я определят като еталон 
за вкус, по който всички пури 
могат да се измерват. 
Изискана смесица от тю-
тюни, Montecristo Petit N2 са 

произведени изключително с 
помощта на подбрани листа 
от Vuelta Abajo, Пинар дел 
Рио, Куба – земя на най-до-
брия тютюн в света. Ориги-
налната комбинация на Linea 
Clasica, със среден към плъ-
тен вкус предлага изискан 
аромат, който продължава да 
покорява както опитни пуша-
чи, така и начинаещи. 
Linea Clasica на Montecristo пър-
воначално включва само вито-
ли с номера от 1 до 5, която 
постепенно се разширява, за 
да задоволи разнообразните 

вкусове на любителите на 
престижните Habano. 
Това е първото ново попълне-
ние в Linea Clasica от много 
години насам. Montecristo Petit 
N2 (дължина 120 мм х ринг 
52) е фигурална – конусо-
видна в единия си край, в съ-
ответствие с традицията 
на марката. Класическата 
Montecristo N2 се смята за 
един от референтните във 
фигуралната категория. 
Пурите Montecristo Petit N2 са 
„Totalmente a mano, Con Tripa 
Larga“ – напълно ръчна из-

работка, с дълъг пълнител, 
както са и представителите 
в останалата част от марка-
та Montecristo.
Petit N2 е с новата лента 
Montecristo (също въведена и 
при представената наскоро 
Montecristo Double Edmundo), 
която е иновативна по своя 
дизайн и в същото време за-
пазва класически вид, харак-
терен за марката. 
Montecristo Petit N2 е в класи-
чески етикетиранa кутия с 
по 25 и 10 къса, както и опа-
ковки от 3 къса.

„КАЛИМАН КАРИБЕ“ ПРЕДСТАВЯ LA CASA DEL HABANO YEREVAN

LAUNCHING

МАРКА:  

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: 

ИМЕ НА ВИТОЛА:  

ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Montecristo 

Montecristo Petit N2 

Petit N2 

120 mm 

52

Кутия с 25 или 10 къса
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ROMEO Y JULIETA ROMEO DE LUXE 

Habanos s.a. представя третия Romeo 
Y Julieta Romeo De Luxe Edicion Limitada 
2013 г. 
Лимитираните издания на Habanos са 
високо ценени и очаквани всяка година 
от ентусиасти по цял свят. Те се ха-
рактеризират с витоли, чиито размери 
не са включени в обичайния обхват от 
портфолиото на марката и се отлича-
ват с по-внимателен подбор на листата 
от състава си, които са отлежали най-
малко 2 години. Обвивният лист на тези 
пури идва от най-добрите листа Tapado 
– отглеждани на сянка – черен кубински 
тютюнев сорт. Именно той идентифи-
цира тези лимитирани продукции – об-
вивният лист обикновено е по-тъмен от 
обвивките на редовните линии на съот-
ветната марка. 
Лимитираните пура издания са направе-
ни с най-добрите тютюневи листа от 
Vuelta Abajo, Куба. 

От самото си раждане през 1875 г., 
Romeo Y Julieta се превръща в една от 
най-известните марки на Habanos. Коре-
ните на марката лежат в литературна-
та трагедия със същото име от британ-
ския драматург Уилям Шекспир. Romeo Y 
Julieta се радва на изключителен между-
народен авторитет и представя пури с 
широк диапазон от размери, с баланси-
ран и изискан аромат, не случайно люби-
ма на голям брой Habanos aficionados. 
Romeo Y Julieta Romeo De Luxe е лимитира-
но пура издание за 2013 г. Всяка от 10-те 
пури в кутиите се произвежда „Totalmente 
а Mano“ – изцяло ръчна изработка, след 
изискана селекция от тютюневи листа 
за  външния, обвивния и съставните лис-
та, идващи от Vuelta Abajo, и отлежали 
минимум 2 години. 
Romeo De Luxe (дължина 162 мм х ринг 
52), е с фабрично наименование Capuleto, 
което се появява само за тази Edicion 

Limitada, тъй като не съществува в никоя 
друга марка от Habanos. Това е пура с го-
лям габарит и е за всички пушачи, които 
търсят отличното горене и характерен 
аромат. Пурите от изданието предла-
гат едно уникално преживяване, заради 
специфичния си размер, както и подбора 
и стареенето на листата, използвани за 
тази Edicion Limitada. 
Romeo De Luxe са в специална кутия, про-
изведена само за тях, с отпечатан про-
тектор, който затвърждава традицион-
ния дизайн на марката. 
Както всяко лимитирано пура издание, и  
Romeo De Luxe е в ограничени количества. 
Всички Habanos са Totalmente а Mano, Tripa 
Larga – изцяло ръчна изработка, дълъг 
пълнител, изваяни под ръцете на едни от 
най-добрите торседори в Куба, за да се 
създаде този изключителен Habano. 
Romeo De Luxe Edicion Limitada 2013 се 
предлага в специална кутия от 10 къса.

LAUNCHING

МАРКА:  

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: 

ИМЕ НА ВИТОЛА:  

ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Romeo Y Julieta  

Romeo De Luxe  

Capuleto  

162 mm 

52

Специална лакирана кутия с 10 къса с протектор

EDICION LIMITADA 2013
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HABANOS СЪВЕТВА

Е
дна от мисиите на „Калиман Карибе“ ООД е да образова почитателите си в тънкостите на пушенето на 
пура и да осигури най-пълна и точна информация, която да помогне на пушача да се наслади на пурите.
Ето отговори на 10-те най-често задавани въпроси за пушенето на пура. Ако сте начинаещ пушач, то ще 
намерите тази информация за безценна. А ако пушите отдавна, може да научите някои неща, на които 
до преди това не сте обръщали внимание.

PARTAGAS LUSITANIAS GRAN RESERVA COSECHA 2007 

Partagas е създадена през 1845 г. и е 
една от най-широко признатите марки 
на Habanos сред взискателните пушачи. 
Сега Habanos s.a. с удоволствие пред-
ставя първата Gran Reserva на Partagas. 

Тази нова Gran Reserva се потапя още по-
дълбоко в уникалния характер на Habanos 
като марка със Защитено наименование 
за произход. За производството на Gran 
Reserva на Partagas най-добрите тю-
тюневи листа са били избрани от Vuelta 
Abajo, Куба, Cosecha 2007 (реколта 2007 
г.) Същите тези листа са били подло-
жени на щателен процес на стареене за 
пет години. 
Това са не по-малко от 5 години грижа, 
контрол на процеса на стареене на тези 
скъпоценни листа, които, най-накрая, в 
майсторските ръце на опитните тор-
седори в завода Partagas се оформят по 

начина, по който се създават уникалните 
пури, за да задоволят нуждите и на най-
взискателните пушачи. 
Partagas са незабавно разпознаваеми 
пури, заради богатия си, наситен аро-
мат. Изборът на Lusitanias (дължина 194 
мм х ринг 49) е за да затвърди този уни-
кален вкус и в първата Gran Reserva на 
Partagas. 
В бленда на пурата, ползваните листа 
Ligero са от региона San Juan Y Martinez, 
където богатите почви способстват 
тютюневите листа да се сдобият с от-
личителната сила на марката Partagas. 
Листата Seco са подбрани от региона 
Сан Луис, чиито почви насищат тютю-
невите насаждения с несравним аро-
мат. Изключително щателната работа 
при избора на листа от Cosecha 2007 за 
тези Lusitanias е извършена от легендар-
ния Ligador Master Blender (Специалист за 

рецептура на пурите) във фабриката на 
Partagas под надзора на представители 
от Института по тютюн в Куба. 
Всички пури в тази първа Gran Reserva 
на Partagas са произведени Totalmente а 
Mano Tripa Larga – изцяло ръчно израбо-
тени, с дълъг пълнител, от най-опитни-
те торседори. 

Partagas Lusitanias Gran Reserva има едно-
кратно производство на 5000 индивиду-
ално номерирани кутии, всяка от които 
съдържа 15 къса. 
Резервата носи нововъведенията от 
марката, като включва елементи като 
QR код в своите кутии и върху задната 
част на лентата. 
Тези промени във визията на марката 
ще се актуализират всяка година и ще 
се анонсират при всяко представяне на 
продукт.

LAUNCHING

МАРКА:  

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: 

ИМЕ НА ВИТОЛА:  

ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Partagas   

Gran Reserva Lusitanias Cosecha 2007  

Lusitanias   

194 mm 

49

5000 индивидуално номерирани кутии с 15 къса всяка

• Habanos s.a. представя първата Gran Reserva на Partagas, във витола Lusitanias – най-
емблематичната за марката

• С ограничено производство на 5000 номерирани кутии с 15 къса всяка и тютюневи 
листа, отлежавали минимум 5 години

ПУРИТЕ МИ СА ПРЕОВ-
ЛАЖНЕНИ. КАКВО МОГА 
ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА ВЪЗ-
СТАНОВЯ ОПТИМАЛНИ-
ТЕ УСЛОВИЯ В УМИДО-
РА? МОГА ЛИ ДА СПАСЯ 
ПУРИТЕ? 

В повечето случаи пурите 
могат да бъдат възстано-
вени. Преовлажняването е 
проблем особено през лято-
то или при по-топли клима-
тични условия. Но има на-

чин за предотвратяване на 
това, както и гаранция, че 
вашият овлажнител ще ос-
тане в топ форма през ця-
лата година.
Добавете кедрови клечки 
(ще намерите такива в по-
вечето кутии с пури /с 10,20 
или 25 къса/ или поискайте 
от консултант в удобния ви 
Premium Cigars&Tobacco ма-
газин), които ще спомогнат 
за поддържането на опти-
мални условия на влажност 

в умидора. Сложете по една-
две кедрови клечки на дъното 
на умидора, една в средата и 
друга в горната му част и 
ще отчетете спад във влаж-
ността, тъй като кедърът 
ще абсорбира излишната 
влага. „Хвърляйте по едно 
око“ на умидора и добавяй-
те или изваждайте кедрови 
клечки, докато достигнете 
желаната влажност.
Единственото нещо, кое-
то не трябва да правите, е 

просто да оставите отво-
рен капака на умидора. Това 
би довело до колебания във 
влажността в умидора и 
за кратък период от време 
може да преовлажните пу-
рите. Друго важно нещо е да 
съблюдавате броя на пурите 
си в умидора. Ако имате ня-
колко пури в голяма кутия , 
те може да поемат повече 
влага от нормалното за по-
вече бройки.

Продължава >>
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HABANOS СЪВЕТВА
В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ 
ИЗПОЛЗВАМ ГИЛОТИНА 
ЗА РЯЗАНЕ НА ПУРИ, 
НО НАСКОРО ПОЛУЧИХ 
СТИЛНА V-ОБРАЗНА РЕ-
ЗАЧКА. КАКВА Е РАЗЛИ-
КАТА И ЩЕ ПОВРЕДИ ЛИ 
МОЯТА ПУРА?

V-образните резачки (wedge 
или V-cutter) са измислени 
още преди десетилетия, ко-
гато пурите за времето си 
са били много по-тънки от 
колкото са в момента. Този 
вид разрез е предназначен 
да направи по-голям отвор 
за дима, което не е от зна-
чение за галериите Lonsdale 
или Corona, но като цяло е 
проблем за по-големи пури 
като Robusto. Препоръчваме 
прав разрез с гилотина, тъй 
като при разрез с V-образ-
ната резачка могат да се 
натрупат катрани, което е 
изключено при разрез с ги-
лотина. Също така разре-
зът с V-образната резачка 
не е толкова точен и с него 
поемате риск да увредите 
пурата.
След правия нож, тип гило-
тина и V-образната резачка, 
третият по популярност е 
пънч. Този тип разрез прави 
кръгъл отвор върху капаче-
то на пурата. И той също 
има своите недостатъци. 
Първо, с него пурата се про-
бива прекалено дълбоко, съз-
давайки тунелче в близост 
до главата й, което прави 
пушенето горещо. Също 
така, както и с V-образната 
резачка, разрезът от пънч 
способства събирането на 
катрани в близост до уста-
та на пушача, което често 
променя вкуса на пурата. И 
все пак, разрязването на пу-
рата е въпрос на личен избор 
и вкус.

В МАГАЗИНА ЗА ПУРИ 
ПРОДАВАТ ПУРИ, ПРЕ-
СОВАНИ ОТ КУТИЯТА. 
ЗАЩО ПРОИЗВОДИТЕЛИ-
ТЕ ПРАВЯТ ТОВА? ИМАТ 
ЛИ ПРЕДИМСТВО ПРЕД 
„НОРМАЛНО“ ОФОРМЕ-
НИТЕ ПУРИ? 

Притиснатите от кутията 
пури е стилистично решение 
и то не прави една пура по-
добра, нито по-лоша, откол-
кото обичайно заоблените 
пури. Много хора предпочи-

тат усещането за пушене 
на пресовани в кутията пури 
и някои производители смя-
тат, че това решение може 
да коригира евентуални не-
достатъци при свиването 
на пурата. Но това е изцяло 
естетическо решение и не 
показва нищо нито за ка-
чеството на пурата, нито 
на човека, който я пуши.

КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ НА-
ЧИН ДА ОСТАВЯ МОИТЕ 
ПУРИ ДА ОТЛЕЖАТ?

Много колекционери избират 
да оставят своите пури за 
отлежаване в кутии, поста-
вяйки подобни пури на едно 
място. За отлежаването 
също така е добра идея да 
поддържате малко по-ниска 
температура и влажност на 
въздуха, отколкото нормал-
но, и след това да ги прех-
върлите в настолен умидор, 
щом пожелаете да ги изпу-
шите. 
Много марки пури, особено 
кубинските, се предлагат в 
удобни разфасовки – пури-
те са обединени с панделка 
във формат, който ги пра-
ви идеални за отлежаване и 
дългосрочно съхранение. За 
целите на темата в този 
въпрос да се оставят пури в 
кутии със сигурност е при-
емлив вариант, но пурите, 
специално опаковани с пан-
делка, правят процеса още 
по-привлекателен и затова 
често определят по-високи-
те си цени при търгове.

МНОГО ПУРИ СЕ ПРОДА-
ВАТ В ОТДЕЛНИ ЦЕЛОФА-
НОВИ ОПАКОВКИ. ТРЯБ-
ВА ЛИ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ 
ЦЕЛОФАНЪТ ПРЕДИ 
ПУРИТЕ ДА СЕ ПОСТА-
ВЯТ В УМИДОРА? КАКВО 
ДА ПРАВИМ С ТУБОСИ И 
ПРИКРЕПЯЩИ ЛЕНТИ? 
ДАЛИ СЪХРАНЯВАЙКИ 
ПУРИТЕ „ГОЛИ“ Е НАЙ-
ДОБРИЯТ ВАРИАНТ? 

Целофанът на пурите има 
няколко предназначения – в 
държави, които изискват 
всяка пура да има етикет 
със здравен надпис, опако-
ването на всеки къс пура е 
наложително. В същото вре-
ме предпазва от увреждане 
на пурите при работата в 

магазините за пури. Но след 
като веднъж сте купили 
пурата и я поставяте във 
вашия овлажнител, препо-
ръчваме ви да премахнете 
целофана. В противен слу-
чай той би попречил за пра-
вилното овлажняване. Също-
то важи и за пури в тубоси, 
без значение пластмасови 
или алуминиеви, те биха пре-
дотвратили до голяма сте-
пен нужното овлажняване на 
пурата. Все пак, ако имате 
намерение да транспор-
тирате вашите пури (на-
пример в джоб на палто), 
удобството на тубосите 
и целофановите опаковки е 
несравнимо и ги предпазва 
от нараняване. Що се отна-
ся до прикрепящите ленти, 
които обикновено оформят 
„сноп“ пури, е въпрос на лич-
но предпочитание. Някои 
хора обичат да ги отстра-
няват, но когато е възмож-
но, бихме ви препоръчали да 
запазите лентите. Първо, 
това улеснява определянето 
на пурите в съвкупност, а 
също така и ги предпазва от 
нежеланото им увреждане, 
което може да се случи по 
единично.

МОГА ЛИ ДА ИЗПОЛЗ-
ВАМ МОЯТА ЗАПАЛКА 
ZIPPO, ЗА ДА СИ ЗАПАЛЯ 
ПУРАТА?  

Едва ли ползването на за-
палка е най-добрият вари-
ант. Ние препоръчваме да 
използвате кибрит или още 
по-добре кедрови клечки. С 
тях ще разпалите пурите 
си, без да придават вкус или 
мирис на газ или бензин от 
запалката. Ако все пак иска-
те да използвате запалка за 
целта, ви препоръчваме да 
изберете такива, които са с 
бутан, тъй като тези видове 
запалки са без мирис. Въпре-
ки това, някои пушачи насто-
яват да използват старите 
си запалки Zippo, които мо-
гат да са със сантимен-
тална стойност за тях. Ако 
вие сте един от тези хора, 
просто се уверете, че кога-
то палите пурата си, пламъ-
кът не я докосва. След като 
пурата е запалена, може да 
решите да дръпнете веднъж 
(и само един път), за да из-
чистите неравностите от 
разпалването.

ДЯДО МИ ВИНАГИ ТОПЕ-
ШЕ ПУРИТЕ СИ В КОНЯК 
ИЛИ РОМ. ДАЛИ ТОВА 
Е ДОБРА ИДЕЯ? ЗАЩО В 
МАГАЗИНИТЕ ЗА ПУРИ 
НЕ МИ ПРЕПОРЪЧВАТ 
ТОВА? 

Дядо ти най-вероятно е 
правил така преди десети-
летия, когато пурите са 
превозвани сухи и овлажня-
ващите технологии не са 
била това, което са днес. 
Потапянето на пурите в 
онези години е помагало да 
се придаде влага на сухата 
пура. Днес обаче пурите 
обикновено се доставят и 
съхраняват в оптимални 
условия на влагата, като 
потапянето им в коняк 
или ром само ще ги накис-
не. Нещо повече – димът 
няма да има аромата на 
напитката, в която пурата 
е потопена, и това е друга 
причина да оставите коняка 
или рома в чашата, и да му 
се наслаждавате на глътки, 
докато пушите.

КАЗВАЛИ СА МИ, ЧЕ 
ЕДНА ПУРА ТРЯБВА ДА 
СЕ ПУШИ САМО ДО ПО-
ЛОВИНАТА. ВЯРНО ЛИ 
Е ТОВА? КАК МОГА ДА 
РАЗБЕРА КОГА ДА СПРА 
ПУШЕНЕТО НА ПУРАТА? 

Златното правило тук е, 
че сте приключили с пура-
та в момента, когато вече 
не й се наслаждавате. Но 
като цяло максимата на 
повечето познавачи е да 
пушат около половината 
до две трети от пурата. 
Причината е, че с напред-
ване на пепелта пушенето 
се усеща все по-горещо и 
с по-наситен вкус, и с про-
менени характеристики в 
нивата на катран и влага, 
които се натрупват близо 
до главата на пурата. Ако 
я изпушите твърде много, 
рискувате да съсипете ве-
ликолепния вкус, на който 
сте се наслаждавали преди 
това. Но това е само едно 
предложение – ако все още 
се наслаждавате на пурата 
докато рискувате запалени-
ят й край да изгори пръсти-
те ви, продължете както 
ви е приятно. Пушенето на 
пура, в края на краищата, е 
за удоволствие.


