
Средна към силна по интензитета на своя вкус, Cohiba Piramides 
Extra притежава всички характеристики на едно ексклузивно из-
дание: нов формат Piramides Extra, тристепенна ферментация 
и лимитирана продукция.

Във визуален аспект витолата въвежда и редица иновации, свър-
зани със света на пурите: нов релефен пръстен с холограмен 

отпечатък, изискана фигурална туба със специална релефна 
гравюра с логото на марката и лимитирани количества, пред-
ставени в кутия от 3 броя тубоси.
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10-тата годишнина на превърналите се в символи в своя сег-
мент „seleccion robustos” и „seleccion Piramides” бе ознамену-
вана с ново попълнение в селекциите – seleccion Petit robustos. 
Новост тук е двустранната позиция на пурите, които са вече 
10 – по две за всяка от глобалните марки. 

Изданието идва под лейбъла travel retail и подобно на своите 
предшественици ще радва почитателите на подаръчния сег-
мент с редки пури под формат Petit robustos, които не мо-
жем да видим в серийно производство – Cohiba, Montecristo и 
H. upmann.

launching
Travel reTail PeTiT robusTos

Име на галерИя: Petit Robustos 
ДължИна: 102 mm 
рИнг: 50

ПреЗенТаЦИя:

• Специална кедрова кутия от 10 броя – 2 реда по 
5 броя Petit robustos за всяка марка

• лимитирано количество от 5.000 кутии за цял 
свят

Cohiba Piramide exTra

ParTagas serie d N5

още при излизането на пазара на El 2008 Partagas serie d n5 
мнозина побързаха да предвидят, че тази пура ще излезе от 
границите на лимитираните серии и ще продължи да радва 
своите почитатели. това не само се сбъдна, но и интересът 
към това малко бижу по земното кълбо, а и у нас, далеч надхвър-
ли и най-смелите очаквания. 

serie d n5 определено е вашият избор, ако отивате на кафе с 
приятели или имате около 30 минути, за да се отдадете на 
страстта си – кубинските пури. определено не отстъпва по 
сила на най-сходния представител от Partagas – serie d n4, но в 
същото време разкрива по-наситено богатството на натурал-
ните аромати, присъщи за марката.

Име на галерИя: Petit Robustos 
ДължИна: 110 mm 
рИнг: 50

Име на галерИя: Piramides Extra 
ДължИна: 160 mm 
рИнг: 54

New Tubos
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romeo y JulieTa PeTiT ChurChills

Име на галерИя: Petit Churchill (Petit Robusto) 
ДължИна: 102 mm 
рИнг: 50

Със своя малък и универсален формат новата витола Petit 
Churchill е типичен представител на актуалните малки форма-
ти. В разстояние на 20-ина минути тази пура предоставя най-
доброто от кубинския вкус и задоволява дори претенциозните 

почитатели на марката romeo y Julieta. Подобно на спортен ав-
томобил, тя бързо ще ви изкачи на гребена на удоволствието 
при това с комфорт, гарантиран от Habanos. 

rafael goNzalez Perlas 

Име на галерИя: Perla 
ДължИна: 102 mm 
рИнг: 40

В края на 2012 г. създателите от Habanos се вдъхновиха за съз-
даването на пура формат Perla в една не много позната марка. 
това е rafael Gonzalez, която не присъства на много пазари, но 
мястото й в българия е гарантирано от 2009 г. С тютюн от 

Вуелта Абахо, двустепенна ферментация и дълъг пълнеж, тази 
перла дава максимума очаквания, при това на достъпна цена. 
Подходяща е за начинаещи пушачи, дами, чудесен спътник е за 
бързото следобедно кафе и е особено удачна за ежедневна пура.

QuiNTero favoriTos

Име на галерИя: Concha N2 (Petit Robusto) 
ДължИна: 115 mm 
рИнг: 50

Пурите под марката Quintero са изцяло направени на ръка, като 
се отличават с факта, че всички витоли под това име са с къс 
пълнеж. Именно това прави възможно стойността им да бъде 
изключително атрактивна. Като се добави и силният табаков во-
дещ вкус и универсален интензитет на аромата, се получава дос-

тъпна марка с широка популярност, особено в Испания. Quintero 
Favoritos е едва втора витола под това име за българия. Новото 
тук е специфичният формат –  Concha n2. той е уникален по 
рода си и заключва в себе си концепцията за Пети робусто, но с 5 
мм повече удоволствие. 

Лимитирано издание с тристепенна ферментация 
и отлежаване минимум 2 г.

Тютюн от Vuelta Abajo, San Juan y Martinez и San Luis
Ограничени количества  

Cohiba 1966 
Edicion LiMitAdA 2011

куПеТе
Cohiba
1966-2011 /10/ 

вземеТе 
ПОДАРЪК 
Cohiba РОЛеР 

двоен ром Varadero Silver Dry, лайм, кока кола
+ Bolivar 681
Комбинация от Куба и българия за отмора и бор-
бено настроение

Cuba Libre Kaliman

ром Varadero Silver Dry, лайм, захар
+ Trinidad Reyes 
леко и неангажиращо предложение за всяка част 
от денонощието

Daiquiri

ром Varadero 3-годишен, Кюрасо, сок от пор-
токал и ананас, лайм 
+ Romeo y Julieta Julieta
за дамите любители на хубавата кубинска пура, 
съчетана с традиционен вкусен коктейл

El De Casa 

Само в магазини Premium Cigars&tobacco и 
la Casa del Habano

habaNossomellier препоръчва
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БЛИЦ ИНТЕРВЮ

Николай Бъчваров е 
управител на “Baumit 
България ” еООД. 

Носител е на престижната награда Habanos Connoisseur, връчена 
му от „Калиман Карибе“ през 2012 г. 
отличието е за изявени познания относно кубинската пура. 

моята първа кубинска пура
Първият ми досег с кубинска-
та пура беше доста отдавна, 
дори не мога да си спомня 
точно кога. една от първите 
пури, които пробвах беше на 
romeo y Julieta.

Това, което най-много 
ме впечатлява в пурите 
Habanos, е
за мен пурата е продължение 
на епикурейството. Пушене-
то на кубинска пура предпо-
лага приятна компания, добра 
храна и хубаво вино. за мен пу-
рата е удоволствие, начин да 
релаксирам. Цялостната об-
становка също е важна пред-
поставка, за да бъде пълна на-

сладата на пурата Habanos.

Времето за пура е време
По време на почивка, след ху-
бав обяд или вечеря.

най-добрата комбинация на 
пура е с
Хубаво червено вино, малцово 
или ирландско уиски.

любимата ми пура е
Не бих могъл да определя точ-
но, но определено съм почита-
тел на romeo y Julieta и Hoyo 
de Monterrey. 
И в кръга на шегата разбира 
се хубавата пура е „най-голя-
мата, най-дебелата и пода-
рената“. 

Стилът на един Habanos 
aficionado се отличава с
Кубинската пура се пуши за 
удоволствие, а не от нерви, 
както е при пушачите на ци-
гари.

личната ми препоръка към 
начинаещите пушачи на 
пуре е
трябва да имат вътреш-
на готовност за пушене на 
пури. Също така трябва да 
знаят, че пурата е наслада 
и удоволствие, а не просто 
пушене. С приятна компа-
ния, добро питие и доста-
тъчно време, пушенето на 
кубинска пура е истинско 
удоволствие.

www.kalimancaribe.com

habaNos CoNNosseur 2012

habanos сВЕТъТ

за истинският aficionado посещението в 
най-известната фабрика за пури в света 
El laguito, където се произвежда ексклу-
зивната марка Cohiba, е навярно тол-
кова значимо събитие, колкото е било в 
миналото пътуването на пилигримите 
до свещените места. за разлика от дру-

гите хавански фабрики Partagas, romeo y 
Julieta и trinidad, в еl laguito туристи не 
се допускат, а вратите й се отварят 
само за малцина щастливци по време 
на ежегодния Международен фестивал 
на кубинската пура. това е втората ми 
визата тук благодарение на съдействи-

ето на „Калиман Карибе”, което затвър-
ди впечатлението ми за изключителния 
престиж и уважение, с които се ползва 
българската компания, част от елитно-
то семейство на 39-те ексклузивни дис-
трибутори на корпорация Habanos s.a. 
по целия свят.  

El laguito е разположена в един от най-кра-
сивите квартали на Хавана – Мирамар, 
където се намират дипломатическите 
посолства и мисии. Прекрасната бяла 
резиденция с мраморни колони, обграде-
на с високи палми и красиво поддържана 
градина, няма нищо общо с представата 
ни за фабрика. До революцията от 1959 
г. внушителната сграда е принадлежала 
на богатият търговец на захар Casimiro 
Fowler Jimenez. Всъщност тук е рождено-
то място не само на първата създадена 
от революцията марка Cohiba, но и на 
предназначените за дипломатически по-
даръци пури trinidad. 

мястото
Cohiba е открита случайно през 1963 г., когато един от охранителите на Фидел Кас-
тро му предлага пура, направена от негов приятел. Команданте ен Хефе толкова я 
харесва, че възлага на нейния създател едуардо ривера да започне производството й. 
ривера е и първият директор на новосъздаденото училище за торседорес или навивачи 
на пури, където се произвежда измислената от него fuma – така наричали пурите, 
които торседорите свивали за себе си. В началото Cohiba е протоколна пура в лими-
тирани бройки, предназначена за Фидел и неговите приближени, както и за ексклузивни 
подаръци на държавни глави. една от причините за производството на „лична” пура за 
Кастро, и то при строги мерки за сигурност, е и фактът, че сред 638-те опита за 
неговото отстраняване от Цру е планирано създаването на отровна пура с ботулин, 
както и експлодираща такава. за кратко време славата на Cohiba се разнася сред 
ценителите на пури по цял свят и се превръща в култов продукт с изключителна репу-
тация. А заедно с брадата и военната униформа, Cohiba става неизменна част и от 
революционния имидж на кубинците, за което допринася и признанието на Че гевара, 
че никога не е пушил по-добра пура от нея.

Историята на марката

Продължение >

снимки и текст - авторски

Дългогодишен почитател на кубинските пури 
Habanos, един от малкото щастливци, посетили 
фабриката на Cohiba в Куба.

За МаЛЦИНаТа ЩаСТЛИвЦИ –
laguiTo, фабрИкаТа На МечТИТе
Асен Митрев
Habanos Connoisseur 2007
Habanos ambassador 2009
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В края на 1966 г., по инициатива на из-
вестната кубинска революционерка Се-
лия Санчес, познатата дотогава като 
„пурата на Фидел” получава официално-
то си название Cohiba. това е думата, с 
която автохтонното население на кариб-
ския остров, индианците от племето та-
ино, населявали тези места далеч преди 
идването на Христофор Колумб, нарича-
ли снопа навити сушени тютюневи лис-
та, които пушели. 

Името
Подготвителният цех за тютюн е 
вълшебният аламбик, където иначе 
невзрачното растение се превръща в 
магия. за производството на Cohiba се 
използват най-добрите тютюневи листа, 
родени в Куба – селекция на селекцията, 
идващи от региона Вуелта Абахо на про-
винция Пинар дел рио. тютюнът се от-
глежда на внимателно подбрани полета, 
като тяхната точна локация е пазена в 
тайна. тютюнът, използван в Cohiba, пре-
минава специална трета ферментация в 
дървени барели с цел постигането на по-
мек, богат и равен вкус, което е характер-
но единствено за тази марка. Всичко това 
придава уникалност на бленда, използван в 
производството на Cohiba, и допринася за 
легендарния й вкус и аромат.

магията на тютюна
По време на посещението ми в El laguito се 
произвеждаха витолите behike и robusto, 
а аромата на тютюн изпълваше всяко 
кътче на просторната резиденция. за 

производството на пурите Cohiba се из-
ползват пет вида щателно подбрани лис-
та тютюн – трите, които формират 
пълнежа, са ligero, seco и volado. те се об-
виват с четвърти лист capote, като цели-
ят ансамбъл се нарича tripa и съставлява 
вътрешността на пурата, която се „обли-
ча” с петия, фин като коприна лист, наре-
чен capa. Капата, или обвивните листа, са 
най-скъпият и най-труден за отглеждан 
кубински тютюн, чието производство се 
поверява на най-добрите фермери.

Производственият процес

Cohiba е водещата марка сред глобални-
те марки на корпорация Habanos s.a. и с 
пълно основание се счита за най-добрата 
пура в света. родена от революцията и 
най-млада сред кубинските марки пури, 
тя е пусната официално на световния па-

зар едва през 1982 г. по време на Светов-
ната купа по футбол в Испания. Първона-
чално Cohiba се произвежда в три витоли 
– Panatela, Corona Especial и lancero. През 
1989 г. са добавени още три формата – 
robusto, Ezquisito и Esplendido, като тези 
общо шест витоли се отнасят към т.нар. 
linea Clasica. През 1992 г. корпорация 
Habanos s.a. пуска серията linea 1492, с 
която отбелязват 500-та годишнина от 
пристигането на Христофор Колумб по 
тези земи и която включва siglo от i до vi. 
През 2007 г. стартира Cohiba Maduro 5 в 
три размера, а през 2010 г. е създадена 
Cohiba behike. Всички витоли на Cohiba са 
„totalmante a mano, tripa larga” – т.е. изця-
ло ръчно изработени с цели дълги листа 
за филъри. 

Cohiba

Само най-добрите от най-добрите тор-
седорес в Куба имат щастието да ра-
ботят в El laguito. за всеки торседор 
възможността да приложи уменията си 

тук се счита за истинска привилегия и 
признание. Първоначално във фабриката 
работят само жени като част от ини-
циативата на Селия Санчес за включ-
ване на жените в социални дейности и 
освобождаването им от дотогавашни-
те традиционни домашни задължения. 
Понастоящем в El laguito работят близо 
300 от най-добрите мъже и жени торсе-
дори в Куба, но женското присъствие и 
до сега е по-осезаемо.

Торседорес

В El laguito приветливите торседори рабо-
тят в малки и уютни помещения, не пове-
че от 10-20 човека в стая, като това дава 
усещането за бутиково производство.  
Много по-тихо и някак си елегантно е всич-
ко в сравнение с другите фабрики за пури, 
за които са характерни големи и шумни 
общи помещения. Портретите на Че и уго 
Чавес ни гледат от стената, а въздухът 
е пропит с омайващия аромат на първо-
класен тютюн. Всичко тук – и хората, 
и времето, и атмосферата са толкова 
слънчеви и приятни, че от магията на 
Cohiba са запленени и непушачите в 
малката ни група. Сбогуваме се с рикардо 
Салас, маркетинг-специалист и директора 
на фабриката Михел Анхел браун Ваян и им 
благодарим за незабравимото преживява-
не. емоцията да видиш на живо как една ис-
тинска легенда се ражда изпод ръцете на 
най-добрите торседори в света, наследни-
ци и пазители на вековни традиции, е неве-
роятна. Куба е вече в сърцето ни завинаги 
– топла, гостоприемна, неповторима, а за 
това допринася и визитата ни в El laguito.

атмосферата 

Всяка кубинска фабрика за пури има т.нар. lectores или лектори, които от специален 
подиум четат на глас романи, поезия и вестници с цел да се развличат торседорес 
по време на монотонната им работа. тези литературни четения водят началото си 
от 1865 г. от фабриката El Figaro и се превръщат в ценна традиция, запазена през 
вековете и до днес и оставила своя отпечатък върху историята на кубинските пури. 

лекторите


