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Скъпи Habanos aficionados,
В юбилейното, десето издание на Habanos Newsletter продължаваме да ви запознаваме с новостите в света на черното
злато на Куба. Ако имате препоръки какво още бихте искали да намерите в бюлетина, молим ви да изпратете своите
предложения на email contact@kaliman.bg.
Пожелаваме Ви вълнуващи летни емоции в компанията на кубинските пури!
Екипът на "Калиман Карибе"

Launching
Partagas 8-9-8
Име на галерия: Dalias (Lonsdale)
Дължина: 17.07 мм
Ринг: 43
Калибър: Среден
Сила: Средна към силна
Други представители на галерията: Bolivar Inmensas;
Cohiba Siglo V, Cohiba 30 Aniversario Dalia; La Gloria Cubana
Medaille d'Or N2, Partagas de Partagas N1; Partagas Seleccion
Privada N1; Montecristo D EL 2005; Partagas 155 Aniversario
Dalia; Ramon Allones 8-9-8; Por Larranaga Encantos ER Asia
Pacifico.
8-9-8 означава точното разпределение на пурите в кутия
от 25 броя, 8 на най-долния ред, 9 на средния и пак 8 за
най-отгоре. Само няколко сред огромния витолариум на
Хаванската пура могат да се похвалят с такава триредна подредба. Тази витола е една от най-старите, предреволюционни представители на Partagas.

Вкус: предоминантно силно начало с мощен табаков заряд,
свидетелство за очакваната, типична за Partagas, сила и
интензитет. Не може да се сбърка силното присъствие в
средните части на пурата на тютюна "секо" в рецептурата на 8-9-8. Този тютюн, участващ във всички ръчно свити
Habanos, но в различно процентно съдържание за всяка една
витола, е отговорен за горимостта и силния табаков акцент (богата е на етерични масла, но и това е тютюнът с
най-много катрани, даващи леко тръпчив и пикантен вкус).
В дегустационно отношение пурата се характеризира с
мек вкус, свежи тонове на кожа, абанос, кедър и цяла една
палитра от неопределими, но очарователни аромати.

Montecristo N1
Име на галерия: Cervantes
(Lonsdale)
Дължина: 165 мм
Ринг: 42
Сила: Средна към силна
Други представители на галерията: H. Upmann Upmann
N1, Partagas Lonsdales, Rafael Gonzalez M. Lonsdales, Vegas
Robaina Clasicos, Sancho Panza Molinos, H. Upmann Lonsdales,
Romeo y Julieta Cedros de Luxe N1, El Rey del Mundo Lonsdales,
Saint Luis Rey Lonsdales, Bolivar Lonsdales, Por Larranaga
Lonsdales, Diplomaticos Diplomaticos N1, Dunhill Malecon,
Bolivar Gold Medal, La Gloria Cubana Cetros, H. Upmann Cinco
Bocas, Quintero y Hno. Churchills, Sancho Panza Dorados,
Trinidad Ingenios EL 2007, Bolivar 5th Avenue ER.
Галерия Серванте е сред най-титулованите в цялото
портфолио на корпорация Habanos. У нас тя присъства

с цели 3 представители, ако броим изчерпаната вече
Trinidad Ingenios.
Сред почитателите на пурите сигурно има такива, които си спомнят Montecristo 1, която прави своя рестарт
у нас. Исторически сред първите представители на
класическата линия на Montecristo, единичката бе сред
най-харесваните витолас в своята галерия. Montecristo
1 е изключително дегустационнна поради своята дължина и малък ринг, които осигуряват бавно горене с
наситен дим, ясно изразени натрупване, кулминация и
третини.

„Калиман Карибе” ООД – Ексклузивен дистрибутор на Habanos s.a за България, Македония, Албания, Армения.
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Гурме
Кубинското кафе. Историята на аромата

КАФЕ, КАФЕ, КАФЕ

Историята на аромата започва с всяка чаша кафе:
вашата чаша, нашето кафе. Където и да видите
търговската марка на кубинското кафе, ви очаква прекрасната история на кафето и твърдото
обещание за аромат. Позволете ни да ви поканим
да откриете неговите културни и сетивни богатства, страхотно качество и уважение към традицията.

"Прецедихте ли вече кафето?" - това е въпросът, който
определя една кубинска сутрин. Прецеждането и пиенето на кафе е гаранция за успешно утро в Куба.
Представяме на вашето внимание една ароматна
селекция от кубински кафета – Cohiba Atmosphere,
Montecristo Deleggend, Serrano, Cubita, които ще ви завладеят и ще направят вашето сутрешно или следобедно кафе едно неповторимо изживяване.

COHIBA ATMOSPHERE
TOP PREMIUM COFFEE GOURMET
Изработено е от най-финия и деликатен сорт – 100% висококачествена Арабика от Куба. Отглежда се в закътаните склонове на високопланинския Ескамбрай
- Ел Ничо, естествен резерват, истинска биосфера. Cohiba Atmosphere e мляно
кафе, отгледано на сянка и сушено на слънце. Притежава интензивен аромат,
великолепна плътност и изящен вкус – абсолютна наслада за големите ценители и познавачи.

MONTECRISTO DELEGGEND
TOP PREMIUM COFFEE GOURMET
На над 1000 м надморска височина в сърцето на легендарната Сиера Маестра има вълшебно място – Алто ла Мезета, а кафето, отглеждано там, е
Montecristo Deleggend.
Широколистните дървета, които предпазват кафените растения от силното
кубинско слънце, плодовитостта на почвата и изключителният климат се съчетават, за да дадат на това кафе неповторим аромат и специален вкус, които
го отличават от всички останали кафета, отглеждани в Куба.

CUBITA
Кафе Cubita е най-прeстижната марка кубинско кафе. Съдържанието му e 100%
висококачествена Арабика. Култивира се при великолепни условия - плодородна
земя, оптимална влага и температура, високопланински води и закътани склонове. Специалният сорт повтаря традиционния метод, прилаган от кубинците
при подбор и селекция на зърната в продължение на 250 години. Узрелите червени плодове се обелват, ферментират, "измиват се" и се сушат на слънце.
Зърната се сортират според размера.

Habanos News България
Среща на бизнеса с Habanos
Президентите на най-големите френски туристически агенции се потопиха в тайните на дворцовата атмосфера в "Евксиноград" през юни. Бизнесмените бяха
посрещнати с класическа музика (роял и виола) и чаша
шампанско на терасата на прословутата резиденция.
Кубинските пури бяха кулминацията на срещата. Сред
гостите присъстваха изявени почитатели на продуктите на Habanos, които не пропуснаха да споделят интересни разкази и лични истории, свързани с пурите.
www.kalimancaribe.com

Дъх на рози и кубински пури

Grand Glamour Show & Grand Cigars

Долината на розата – Казанлък, бе обвита от красив
и благоуханен мирис на роза и висококачествен тютюн.
За пълното удоволствие на сетивата по време на Фестивала на розата допринесоха пурите Habanos. Присъстващите гости се запознаха с изкуството, наречено
ръчно свита пура, и се насладиха на разнообразието от
продукти сред които витоли на брандове като Cohiba,
Montecristo, Romeo y Julieta и много други.
По традиция в рамките
на Фестивала се избира "Царица на розите".
Розоберът е най-атрактивното събитие, което се провежда по време на Розовия фестивал.
Както каноните повеляват обичаят се извършва в розовите поля от 4
до 10 часа сутринта. След това цветовете на розите губят свойствата си, свързани с добиването на безценното
розово масло. Празниците в рамките на дните на розата
събират посетители от цялата страна.

Habanos бе сред партньорите на първото по рода си модно
ревю в Свети Влас Марина Диневи, което събра елита на
черноморието и гости от България и чужбина.
На fashion фиестата бяха показани последните колекции на
Just Cavalli, Phard, Zu Elements, Juicy Couture, Altinbas, Seven
Seconds и много други. Наред със световните марки дефилираха и кубинските пури Habanos, които внесоха екзотика
и допълниха елегантната атмосферата на събитието.

Хаванските пури –
черешката на рожден ден
Със стилно парти една от водещите PR агенции във Варна посрещна
своя пети рожден ден в красивата
обстановка на Elenia Garden в края
на месец юни.

МОЯТА ПЪРВА ПУРА

За пореден път жителите на морската столица показаха своето
пристрастие към кубинската
култура и афинитет към пурите
Habanos, като задаваха въпроси и с
удоволствие дегустираха от найновите предложения.

КОНКУРС

В деветия брой на Habanos Newsletter "Калиман Карибе" стартира конкурс за най-емоционална история, свързана с пурите. Благодарим на всички участници, споделили своите изживявания и първия си досег до кубинската пура. Приканваме
и тези от вас, които биха искали да разкажат за личния си опит, да го направят на имейл contact@kaliman.bg.

Чавдар Чанев /Habanos aficionado от 2004 г./
Първата ми пура...
...ще започна с извинение, защото не знам дали няма да се
почувствате отегчени, но аз не мога да съм кратък, когато говоря за кубински пури...
Годината е 2004 или някъде там, но със сигурност беше
доста отдавна. Влизам в един магазин за пури и оставам
изумен. Мирише супер, изглежда добре, посрещат ме все
едно съм бог, а аз си мисля: "Какво ли правя тук, нищо не
разбирам". Осмелявам се да попитам консултанта, а той
ме гледа учудено и се подсмихва. Въпросът ми е кои са кубинските пури, а отговорът му е простичък – всичките...
Шах с пешка. Пак съм в изходна позиция. Знам, че трябва
да купя за подарък кубинска пура и очаквам изборът ми да
се сведе до 2-3 вида. Оказва се, че ще трябва да избирам
между 50 вида, при това толкова различни, че свят да ти
се завие. Все пак грабвам една, която изглежда добре в черна метална кутия, а момчето със синята риза (не мога да
опиша страстта, с която разказваше) ме ориентира и в

цените, които са по моя джоб. Още помня името й – La
Flor de Cano или както той побърза да ми обясни – "цветето от долината". Вземам я, без да се замислям, и потеглям
към купона. По пътя обаче отварям кутийката, разглеждам това малко кубинско бижу и си казвам, че няма как то
да не бъде за мен. Какво да правя? В крайна сметка звъннах
един телефон и тактично отказах поканата за рождения
ден с извинението, че съм болен. Прибрах се вкъщи и запалих пурата, която се оказа първата Habano в моя живот.
Сладка, лека, вдъхновяваща ... невероятно изживяване, което няма да забравя никога.
В следващите години опитах всичко, което предлага
Habanos на българския пазар, и се оказа, че има много неща,
които са по хубави от моята Predilectus Tubоlares, но за мен
времето, прекарано с нея, остава най-доброто преживяване в света на пурите завинаги...
Години по-късно я открих в един магазин във Виена и естествено не се поколебах да взема 4 броя. Изпуших ги с
двама мои приятели, които също ценят кубинските пури.
...и най-хубавото бе, че усещането беше точно както при
първата – сладка, лека, вдъхновяваща...
www.kalimancaribe.com
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Първи курс на Habanos Academy в
България
"Калиман Карибе"
проведе пилотното
издание за страната на Habanos
Academy
като
вътрешнокорпоративно обучение.
Академията е инициатива на корпорация Habanos
s.a., прилагано в България ексклузивно от "Калиман
Карибе" с цел задълбочено развитие на познанието
за хаванските пури. В рамките на обучението курсистите получават професионални знания върху продуктите на компанията посредством проследяване

на пълния процес на създаването на кубинските пури
– от засяването на тютюна до завършения търговски продукт. Най-интересната за гостите част бе
дегустацията на пури.
Курсовете в Habanos Academy са оформени в три основни модула: Junior, Senior и Master. Местният дистрибутор
има делегирани права да провежда първите две нива на
обучението. Най-високата степен Habanos Master се получава в Куба и се провежда единствено от Habanos s.a.

Habanos News Светът
Първото регионално пура издание за България Bolivar 681 с признание от Франция

Bolivar 681 получи своето световно признание
от трима пура сомелиери с доказано име във
Франция. Референцията за "българската пура"
бе публикувана в юнския брой на престижното
професионално издание L'Amateur de Cigare.

EDICION LIMITADA 2012
H. UPMANN ROBUSTOS

АКЦЕНТ

В уебсайта на Habanos s.a. /www.habanos.com/ вече е обявено лимитираното издание за 2012 г. – H.Upmann Robustos.
Дължина: 124 мм
Ринг: 50
Галерия: Robustos
Презентация: кутия с 25 броя

Една от най-дълго чаканите витолас сред ценителите от
цял свят – Робусто под марката H. Upmann, вече е факт.
За съжаление не е сред серийно произвежданите представители, а лимитирано издание за настоящата 2012 г.
Все пак любителите ще имат възможността да се докоснат до това издание в рамките на ограничения му обхват.

Всички ценители ще могат да заделят в умидорите си
няколко безценни бройки, които да отлежават за толкова
време, колкото е нужно, докато стане факт серийното
им производство.
Скоро и българският афисионадо ще се наслади на това
изкушение, предложено ни от корпорация Habanos s.a.
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