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LAUNCHING
POR LARRANAGA PICADORES

МАРКА:
ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ:
ИМЕ НА ВИТОЛА:
ДЪЛЖИНА:
РИНГ:
ПРЕДСТАВЯНЕ:

Брандът Por Larranaga възниква преди
Революцията, около 1834 г. По онова време е класифициран от Habanos s.a. като
местна марка с по-слабо пазарно разпространение.
Гамата на Por Larranaga включва леки до
средно силни пури, за чиято изработка се
използва тютюн от защитената кубинска територия – Вуелта Абахо.

Por Larranaga
Picadores
Corona Extra
127 mm
48
Kутия от 25 къса

Текущото производство на Por Larranaga
към момента се състои от три ръчно
изработени формата, а марката е включена и в Siglo XXI Humidor от 1999 г.
От 2006 г. насам има и някоко допълнителни специални издания.
Picadores е най-новото попълнение на
бранда Por Larranaga. С един от най-предпочитаните размери – Corona Extra,

Picadores се превръща в подходящ избор
за много от любителите на Habanos, които ще могат да се насладят на пурата
за около час и двадесет минути.
Por Larranaga Picadores e напълно ръчно
изработена с листа от територията
със защитен произход – Вуелта Абахо,
Куба.
Разпространява се в кутии от по 25 къса.

BOLIVAR SUPER CORONAS

МАРКА:
ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ:
ИМЕ НА ВИТОЛА:
ДЪЛЖИНА:
РИНГ:
ПРЕДСТАВЯНЕ:

Bolivar Super Coronas е покрита с тъмно
кафяв обвивен лист, който прави пурата
по-влажна и пореста при стискане. Ароматът на самия лист е комбинация от
кедър, сено, тъмен шоколад и сладки стафиди, докато при първите вдишвания при
пушене се долавят аромати на канела,
сметана и горски плодове.
Първата третина на пурата има дъх на
сено, тъмно какао, леко горчиво еспресо
и анасон, но нито един от ароматите не
е преобладаващ. Първите няколко вдишвания носят леко пикантно усещане, последвано от сладки нотки, които се засил-

Bolivar
Super Coronas
Grand Corona
140 mm
48
Лимитиран брой кутии с по 25 къса

ват към края на първата третина. Bolivar
Super Coronas има отлична горимост, силата на пурата е с по-слаб интензитет в
началото, но в процеса на изгарянето се
увеличава и към края на първата третина
пурата добива средна сила.
Втората третина на пурата започва със
сладък вкус и дървесен аромат, а след
това доминиращ става вкусът на горчиво
какао. Осезаемо се увеличава силата и и в
края на втората третина пурата може
да се определи като средно силна.
Bolivar Super Coronas Edicion Limitada става
по-кремообразна в последната третина,

като преобладаващ става вкуса на ядки, а
едновременно с това сладостта продължава да бъде основен фактор. Останалите
аромати на земя, кожа, анасон и кафе също
се усещат, но нито един от тях не засенчва доминиращия вкус. Третата и последна
третина на Bolivar има по-изразен като
сила характер, но като цяло се смята, че
интензитетът й е среден по сила.
Bolivar Super Coronas е лимитирано издание, представено на XVI Habanos Festival в
Куба. Habanos пурите са направени изцяло
ръчно с тютюневи листа, отгледани в региона Вуелта Абахо, Куба.

Ексклузивен дистрибутор на Habanos S.A. за България, Македония, Албания, Армения
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HABANOS БЪЛГАРИЯ
GRAND PARTY VIII HABANOS NIGHT
GRAND PARTY VIII HABANOS NIGHT ПРЕНЕСЕ ГОСТИТЕ СИ СРЕД ТЮТЮНЕВИТЕ ПЛАНТАЦИИ,
ЗАЕДНО С НАЙ-НОВИТЕ ПУРА АКЦЕНТИ ЗА 2014 ГОДИНА

Н

а 2 декември 2014 г. Калиман Карибе за осма поредна година проведе Grand Party Habanos Night за България. Около 300 бяха почитателите на Habanos пурите, които имаха специалната възможнст да усетят духа на Куба и
първи да се запознаят с най-новите издания за 2014 година.
RAINBOW PLAZA

VEGUEROS

EDICION LIMITADAS

Събитието се състоя в зала
“Rainbow Plaza”, а гостите бяха
посрещнати с приятна кубинска
музика, коктейли и много латино настроение. Grand Party VIII
Habanos Night мина с присъствието на специални гости – вицепрезидентът по бизнес развитие на
Habanos г-н Хавиер Терез и извънредният и пълномощен посланик
на Р. Куба – г-н Педро Пабло Сан
Хорхе Родригез.

Темата на вечерта беше брандът
Vegueros – реновираната традиция! Марката отдава заслужена
почит на тютюнопроизводителите, а самите пури напомнят на
тези, които сами свивали за себе
си. Вегерос разгръща своята пълноценност в нови витоли – удобни,
практични и изключително симпатични – Mananitas – най – късичката, фигурална пура, Entretiempos
– пура за всеки момент – в любимия формат петит едмундо и
Tapados – пура за момента – найдългата от трите.

Друг акцент на престижното
събитие бяха новите издания на
престижната марка Partagas и лимитираните издание на бранда –
Lusitania Grand Reserva 2010, произведена в само 5000 номерирани
шедьовъра за цял свят и Habanos
Collection – една от книгите на
Habanos – този път посветена на
уникалните Serie E N1, която съществува само в 2000 екземпляра.

Интерес с присъствието си предвизика и торседор 9-та
степен от Куба – Юдит Перез. Само преди около месец тя
направи рекорд за България – навивайки най-дългата пура
за страната ни – цели 182 см. Юдит е от известната фабрика Ромео и Жулиета и освен торседор, тя е катадор –
дегустатор, а и отговорник по контрола на качеството на
готовите Habanos пури. По време на събитието тя показа
изключителен професионализъм и зарадва гостите с десетки направени пред очите им пури.
www.kalimancaribe.com
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HABANOS БЪЛГАРИЯ
Вечерта започна с атрактивен танцов театър в изпълнение на балет Fame, който пресъздаде процеса по създаване на пурите Habanos, продължи с много латино музика от група De Fuego и завърши с горещите танци на
Алфредо Торес, в които се включиха и голяма част от
гостите.

И тази година Калиман Карибе обърна внимание най-изявените Habanos почитатели, като ги награди с Habanos
Awards. В церемонията взеха участие и почетните гости
на събитието – вицепрезидента на корпорация Habanos
– Хавиер Терез и пълномощния посланик на Р. Куба – Педро Пабло Сан Хорхе Родригез.
Отличените с награди за принос в развтието на Habanos
културата в България за 2014 са:

HABANOS CONNOISSEUR
Генчо Христов
Станислав Жеков
HABANOS AFICIONADO
Петьо Попгаврилов
Атанас Голев
HABANOS COMMUNICATION
Димитър Петров
Владимир Недялков
HABANOS AMBASSADOR
Радослав Филчев
д-р Антон Тонев
HABANOS SPECIAL AWARD
Асен Митрев
Милко Талев

HABANOS СВЕТЪТ
KALIMAN CARIBE И HABANOS S.A. ПРЕДСТАВИХА
LA CASA DEL HABANO YEREVAN

Експанзията на Habanos и Kaliman
Caribe продължава и почитателите на
Habanos в арменската столица Ереван
имаха възможността да присъстват
на официалното откриване на първия
в Аремния – La Casa del Habano.
Събитието се състоя на 21 ноември
в La Casa del Habano на улица Амирян 4/7. Откриването беше уважено
от присъствието на чуждестранни
партньори, както и от голям брой
гости от Ереван, които не останаха
безразлични към подобно изключително събитие.
За аудиторията беше организирана

празнична вечер с автентична демонстрация на технологията и традицията по създаването на пурите Habanos
– представена от торседор Юдит
Перез, която пристигна ексклузивно
от Куба и цяла вечер навиваше пури на
живо пред очите на гостите.
Водещ на събитието беше познатият на всички в Армения радио водеш
Jacques. Освен официалното откриване, което се състоя в магазина, в
ресторанта на хотел National беше организирана специална вечер, по време
на която публиката беше изненадана
с интересна викторина и много подаръци. Вечерта стана още по-специалwww.kalimancaribe.com

на с музикалните изпълнения на Anna
Aghamyan.
След три магазина в София и един в
Тирана, La Casa del Habano Yerevan е
петият бутик, който Калиман Карибе
отваря под лиценза на Habanos s.a. С големина от 130 кв. м и общо 27 места за
сядане, иновативен интериорен дизайн
и разнообразние от предложения за тютюневи изделия, аксесоари и напитки,
La Casa Yerevan е чудесен избор за всеки
почитател на добрите пури. В допълнение към това освен класическите линии
пури, магазинът предлага на посетителите си и възможността да закупят
лимитираните издания на Habanos.
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ЛЮБОПИТНО
РЕЧНИК НА ПУРАТА
Магичният свят на Habanos е толкова всеобхватен, че без подходящия речник, бихме могли да се изгубим в море от
термини и на пръв поглед непреводими за нашия език кубински думи. Ето защо в тази рубрика ще ви запознаем с някои
от най-използваните понятия, които можете да срещнете опознавайки любимите си пури.
ANILLA – кубинската дума за пръстена (лепенката) върху пурата. В Испания думата е
позната като vitola.
APORQUE – действие на трупане на земя
около тютюневото растение, за да има поздрави корени.

CLARO – описва светлокафявия обвивен
лист на готова пура.

COLORADO – описва тъмнокафявия обвивен
лист на готова пура. Също Colorado Claro
(средно кафяво) и Colorado Maduro (по-тъмно
кафяво).

BONCHE – първоначалният свитък от основните тютюневи листа, от който започва
навиването на пурата.
CUJE – кол, около който са окачени пришитите по двойки листа в Casa de tobacco.
BOQUILLA – “кракът“ (долната част) на пурата.

CAPA – външният обвивен лист на пурата.

CAPOTE – вътрешният обвивен лист на пурата, селектиран от най-големите и най-добрите volado листа, растящи в най-ниската
част на растението.
CASA DE TOBACO – къща за тютюн или
хамбар на плантацията, където се складира
тютюна.
CASQUILLO – буквално – патрон. Цилиндричният пънч използван, за да отреже малка част от обвивния лист , за да оформи
„шапката“ на пурата.
CATADORES – дегустатори, които ежедневно оценяват партиди с пури, пушейки
във фабриките.
CEDROS – кедърът използван като обвивен за
някои пури (например Romeo y Julieta Coronitas
en cedro – коронита в кедър; La Flor de Cano и
др.) или кедровият лист, използван като разделител в кутия между два реда с пури.
CEPO – шаблонът използван за проверка на
ринга и дължината на вече готова пура.

CHAVETA – полукръгъл нож използван от
торседорите.
www.kalimancaribe.com

CURACION – буквално означава втвърдяване. Това е изсушителният процес, под който
тютюневите листа са подложени в хамбара.
DESBOTONAR – процесът на премахване
върха на тютюневото растение, за да се
концентрира върху растежа на листата
от ниския слой на растението.

DESHIJE – отстраняване на страничните
„издънки“ след desbotonar.
DESPALILLO – “The stripping house” – помещението, в което се отстранява жилката
на листото и се селектират вътрешния обвивен лист и листата за сърцевината на пурата. Също и мястото, където тези листа
претърпяват втора ферментация.
DESPALILLADORAS – жените, които отстраняват жилката на тютюневото листо.
И 3-те листа на сърцевината се отстраняват в „The stripping house”, а жилката на на
външния обвивен лист – във фабриките.
ESCAPARATE – климатизирана стая, където пурите се складират на 16 – 18 градуса
и между 65-70% влага, за да се въстановят
от процеса на бране.
ESCOGIDA – “Тhe sorting house” – помещението, в което се сортират външните обвивни
листа капоте и капа и тези за сърцевината на
пурата – лихеро, воладо и секо. В The sorting
house протича и първата ферментация на
листата.

