
HOYO DE MONTERREY GRAND EPICURE

Ediciones Limitadas – лимитираните 
издания на Habanos, са високо цене-
ни и чакани всяка година от Habanos 
ентусиасти по целия свят. Предло-
женията се характеризират с това, 
че са витоли с размери, които не са 
включени в обичайния набор от порт-
фолиото на марката. Както и с от-
личителния и внимателен подбор на 
листата в състава – външен лист, 
обвивка и пълнител, които отлежа-
ват за период от най-малко 2 години. 
Обвивните листа са от най-горните 
листа Tapado – тютюн, отглеждан 
на сянка, черен кубински сорт, и са 
важната характеристика, която 
идентифицира тези специални про-

дукции. Тази обвивка обикновено e в 
по-тъмни нюанси от тези на обичай-
ната гама на марката.

Ediciones Limitadas са направени с 
най-добрите тютюневи листа от 
Вуелта Абахо, Куба.
Три Habanos марки са избраните за 
лимитирани издания за 2013 г.: Romeo 
Y Julieta, Punch и Hoyo de Monterrey. 
Hoyo de Monterrey Edicion Limitada е 
първата, която се пуска на пазара 
навсякъде по света.

Hoyo de Monterrey Grand Epicure (ринг 
55 х дължина 130 мм) е специално под-
брана за Edicion Limitada 2013. Тези 

10 пури се произвеждат „Totalmente a 
Mano“ - изцяло ръчна изработка, след 
изискана селекция на външен лист, 
обвивка и пълнител от Вуелта Абахо, 
отлежавали минимум 2 години.
Витолата запазва вкуса на марка-
та Hoyo de Monterrey, което я прави 
привлекателна за онези, които тър-
сят деликатен и ароматен Habano, 
по-лека, но елегантна и комплексна 
като цяло пура.

Пурите от Edicion Limitada 2013 се 
произвеждат в малки количества от 
експертни кубински торседори, така 
че да отговарят на очакванията на 
всички почитатели по целия свят.
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LAUNCHING

EDICION LIMITADA 2013

HABANOS S.A. ПРЕДСТАВЯ EDICION LIMITADA ЗА 2013 В ОГРАНИЧЕН ТИРАЖ – HOYO DE MONTERREY Е ЕДНА ОТ 
ТРИТЕ МАРКИ, ИЗБРАНИ ПО ТОЗИ ПОВОД 

МАРКА: Punch 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: 

Serie D’Оro N2 

ФАБРИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ: 

Campana 

ДЪЛЖИНА: 140 mm 

РИНГ: 52

PUNCH SERIE D‘ORO N2 

Punch е една от най-старите марки на 
Habanos, основана в средата на 19 век 
от Дон Мануел Лопез от Хуан Вале. Кло-
унът Punch, чието име идва от известно 
по онова време хумористично списание, 
все още е на всяка кутия с пура в ръка и 
обграден с изображения от 19 век, илюс-
триращи правенето на пури. Тази опаков-
ка остава почти непроменена повече от 
век и половина по-късно. 

През 2013 г. е първият път, в който Punch 
има лимитирана версия. Punch Serie D’Oro 
N2 (ринг 52 х дължина 140 мм) са фигу-
рални – заострени в единия си край, спе-
циално подбрани за Edicion Limitada 2013. 
Тези 25 пури са произведени “Totalmente 
a Mano” – изцяло ръчно – след изискана 
селекция на външен лист, обвивка и пълни-
тел, идващи от Вуелта Абахо и отлежали 
поне 2 години. 

Всички пури от Edicion Limitada 2013 се 
произвеждат в много малки количества 
от експертни кубински торседори, така 
че да създадат изисканост за най-изяве-
ните пушачи в цял свят. 

Punch Serie D’Oro N2 e с ароматния сре-
ден по сила вкус, специфичен за марката, 
и е на разположение в класическа кутия 
от 25 пури. 

HABANOS S.A. ПРЕДСТАВЯ ВТОРАТА EDICION LIMITADA ЗА 2013 В ОГРАНИЧЕН 
ТИРАЖ – PUNCH

EDICION LIMITADA 2013
МАРКА: Hoyo de Monterrey 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: 

Grand Epicure 

ФАБРИКА: Montesco 

ДЪЛЖИНА: 130 mm 

РИНГ: 55
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LAUNCHING
EDICION LIMITADA 2013 ROMEO Y JULIETA ROMEO DE LUXE

От самото си появяване през 1875 г. 
Romeo y Julieta се превърна в една от най-
известните марки на Habanos. Нейните 
корени лежат в литературната траге-
дия със същото име от британския дра-
матург Уилям Шекспир. Romeo y Julieta се 
радва на огромен международен автори-
тет и представя един от най-широките 
диапазони Habanos размери. Балансира-
ният и ароматен вкус на марката са ви-
соко ценени от голям брой почитатели.
Romeo de Luxe е витола, специално под-
брана за лимитираните издания на 2013 
г. и е с ограничен тираж. Тези 10 habanos 
са произведени „Totalmente a Mano“ – из-
цяло ръчна изработка, след изискан под-
бор на външен лист, пълнител и обвивка 

от тютюните на Вуелта Абахо, които 
отлежават минимум 2 години.

Romeo de Luxe (ринг 52 х дължина 162 
mm). Фабричното наименование на пури-
те е Capuleto, което съществува само за 
тази Ediciоn Limitada, тъй като не се сре-
ща в никоя друга марка на Habanos. Това е 
специален формат пура за тези пушачи, 
които търсят отлична горимост и ха-
рактерен вкус. Тя предлага едно уникално 
преживяване, което се дължи на особения 
размер, както и подбора и отлежаването 
на листата, изполавани за тази Edicion 
Limitada.

Romeo de Luxe представя специална ку-

тия, предназначена за този повод, с от-
печатан протектор, който затвърждава 
историческия дизайн на марката.

Тази Ediciоn Limitada е в ограничени количе-
ства. Всички Habanos са „Totalmente a Mano, 
Tripa Larga“ – изцяло ръчна изработка с дъ-
лъг пълнител. Произведени са от едни от 
най-опитните торседори на Куба, за да се 
създаде този изключителен Habano.

Romeo de Luxe Ediciоn Limitada се предла-
га в специална кутия по 10 къса.

HABANOS S.A. ПРЕДСТАВЯ ТРЕТАТА EDICIОN LIMITADA ЗА 2013 В ОГРАНИЧЕН 
ТИРАЖ – ROMEO Y JULIETA ROMEO DE LUXE

МАРКА: Romeo y Julieta 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: Romeo de 

Luxe 

ФАБРИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ: Capuleto 

ДЪЛЖИНА: 162 mm 

РИНГ: 52

BELAIRE DARK STORM ОТ НОРВЕГИЯ
Изискан, зимен и затоплящ, този коктейл е изпълнен с 
пикантни нотки и сладки билкови аромати, съчетани с 
горчив портокал и плодовия вкус на Belaire Rosе. Отли-
чен за студените дни и нощи, за богата на вкус наслада 
и емоция с приятели в непринудена среда.

HABANOSSOMMELLIER ПРЕПОРЪЧВА

СЪСТАВКИ: 
20 мл Cointreau
5 мл водка с аромат на ванилия
5 мл Campari
5 мл Jack Daniels
5 мл Drambuie
Belaire Rose (за допълване)
Бяла захар и пюре от портокал за ръба на чашата.
Сервира се в чаша за мартини.

ПРИГОТВЯНЕ: 
• Овлажнете ръба на чашата с резен свеж портокал.
• Напълнете чиния със смес от портокалово пюре и 

фина бяла захар и потопете ръба на чашата в нея.
• Завъртете бавно, докато се покрие добре.
• Смесете водка, Campari, Jack Daniels и Drambuie в 

чаша за мартини.
• Допълнете с Belaire Rose.
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БЛИЦ ИНТЕРВЮ

Румен Илиев

Румен Илиев е един от младите почитатели на Habanos и 
затвърди почитта си към кубинските пури за много кратък 
срок. Работи като IT специалист. 
Той е носител на наградата HABANOS AFICIONADO за 2012 г.

Моята първа кубинска пура 
Първата ми кубинска пура 
беше на H.Upmann. Точно по 
това време бях отказал цига-
рите и реших да опитам пура. 
Това беше първата ми среща 
с кубинските пури.

Това, което най-много 
ме впечатлява в пурите 
Habanos, е
Впечатляват ме много неща в 
Habanos. На първо място това 
са вкусът, ароматът, начи-
нът по който са направени, из-
цяло ръчно свити. Съвкупност-
та от всички тези качества 
прави пурата Habanos неверо-

ятен и неповторим продукт.

Времето за пура е време
Разбира се за релакс и почив-
ка. Няма нищо по-приятно да 
приключиш един натоварен 
ден с хубава кубинска пура и 
добро питие.

Най-добрата комбинация на 
пура е с
Добър кубински ром и добра 
компания.

Любимата ми пура е
Опредевлено пурата, която 
най-много ми допада като 
вкус и аромат, е H. Upmann. 

Друга марка, която често 
пуша и предпочитам е Romeo 
Y Julieta.
 
Стилът на един Habanos 
aficionado се отличава с
Преди всичко със стил и кла-
са. Пушачът на пури трябва 
да бъде сдържан, умерен и 
джентълмен.

Личната ми препоръка към 
начинаещите пушачи на 
пури е
Да пушат и да опитват нови 
и нови неща, докато открият 
пурата, която най-много от-
говаря на техният вкус.

www.kalimancaribe.com

HABANOS AFICIONADO AWARD

HABANOS СВЕТЪТ
HABANOS S.A. С НАГРАДА ОТ ПАНАИРА ИНТЕР-ТАБАК В ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ
Habanos S.A. отново бе оценена по достойнство по време на из-
ложението Интер-Табак в Германия. Панаирът, който се про-
веде от 20 до 22 септември 2013 г. в Дортмунд, е смятан за 
най-важната среща на тютюнопроизводители и търговци в 
сферата от Европа.

Щандът на Habanos S.A. и 5th Avenew бе високо оценен и за новия 
си внушителен дизайн. На него посетителите можеха да видят 
новите витоли Montecristo Double Edmundo от Линия Едмундо, 
Montecristo Petit N2 с едностранно фигурална форма, която обо-
гатява историческата класическа линия на марката. Трите ви-
толи на лимитираните за 2013 година издания: Romeo De Luxe 
на Romeo Y Julieta , Hoyo de Monterrey Grand Epicure , Punch Serie 
D‘ Oro N2, както и други продукти, ексклузивни за La Casa del 
Habano и Habanos Specialist: H. Upmann Connossieur A и Bolivar 
Libertador.

Повече от десет изключителни дистрибутори от цял свят при-
състваха на панаира.
Президентът на ексклузивния дистрибутор на Habanos за Гер-
мания 5th Avenue Trading GmbH , г-н Heinrich Villiger, връчи награда 
за най-добър Habanos Specialist 2013 г. на годината на тяхна те-
ритория на Auszeichnung, управлявана от г-жа Rauchkultur Seiler.
Habanos S.A. получи нови награди по време на панаира:
• 2013 Cigar Trophy „Най-добра кубинска марка“ – присъдена 

от Cigar Journal на марката Montecristo .
• 2013 Cigar Trophy „Най-добра кубинска пура“ за най-добър 

Habano на годината: Partagas Serie D N5.
На церемонията по награждаването присъстваха Roberto 
Sanchez Esquivel, директор на кубинската индустрия за пури, и 
Christoph Puszkar, маркетинг директор на 5th Avenew.
Панаирът Inter-Tabac е важно събитие, което продължава да се 
разраства година след година, и се превръща във важен момент 
в годишния календар за представяне и признаване на новите из-
дания от Habanos.
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HABANOS СВЕТЪТ
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РЪДИАРД КИПЛИНГ: “МИР В LARRANAGA”

ЛЕГЕНДАРНАТА МАРКА 
Въпреки споровете относно 
създателя на Por Larranaga, за 
едно нещо всички експерти в 
сферата са съгласни – марка-
та се появява на пазара около 
1834 г., като това я прави една 
от най-старите кубински мар-
ки пури, които продължават да 
се произвеждат и днес. За осно-
ватели на компанията са спря-
гани няколко личности: Амбро-
сио Лараняга, Игнасио Лараняга 
и Антонио Риверо. По всичко 
обаче изглежда, че създателят 
е Амбросио или Игнасио: защо 
иначе марката би носила име-
то Larranaga? Антонио Риверо 
също играе важна роля в исто-
рията на бранда, но той се по-
явява на сцената доста по-къс-
но. Под неговото ръковдоство 
славата на компанията скача 
до небето, а по-късно през 1882 
г. той регистрира бранда под 
собственото си име. 

ЛЮБИМИ НА ИЗВЕСТНИТЕ
До края на XIX век Por Larranaga 
придобива международна репу-
тация като топ луксозен бранд. 
Пурите, които компанията 
произвежда по онова време, са 
едни от най-скъпите в света. В 
книгата си „Хавански пури“, на-
писана през 1919 г., Уилям Гил 
описва Por Larranaga като един 
от брандовете с най-голямо зна-
чение в историята на пурите. 
Позиционирана в най-добрите 
хотели, клубове и ресторанти, 

Por Larranaga е марка от най-
висок клас от Париж и Лондон 
до Санкт Петербург и Виена. 
Всичко това се потвърждава и 
от множеството похвали и на-
гради, които получава в онова 
време. Много специалисти са на 
мнение, че всъщност тогава ха-
ванската пура става истински 
известна. В източното полукъл-
бо пурите са били частично по-
знати. Индийските махараджи 
и принцовете от Япония и Ки-
тай също са се радвали на прес-
тижа и удоволствието, които 
съпътстват пурите. 
Най-лоялният ценител на мар-
ката остава Ръдиард Киплинг, 
автор на „Книга за джунглата“. 
(през 1907 г. той става един от 
първите носители на Нобелова 
награда за литература). При-
знанието към Por Larranaga се 
потвърждава и в легендарното 
му изказване: „В Larranaga има 
мир“. Киплинг демонстрира 
абсолютната си лоялност към 
бранда, разтрогвайки своя го-
деж, след като бъдещата му 
съпруга го предизвиква с улти-
матума: „пурите или аз!“

ПРЕДАВАНИ ОТ РЪКА НА РЪКА
През 1900 г. американския мо-
нопол завзема по-голямата 
част от индустрията с пури в 
Куба. Последиците от две све-
товни войни и кубинската бор-
ба за независимост поставят 
Por Larranaga в особено поло-
жение. Наследниците на Анто-
нио Риверо запазват контрол 
върху бранда до 1937 г., а след 
това продават фабриката на 
Compania Tabacalera Nacional 
Habano S.A. По-късно същата 
година британската компания 
Antilla Cigars Co., основана от 
Morris & Morris със седалище в 

Ню Йорк, придобива пълни права 
върху бизнеса. Според търгов-
ските регистри от 1940 г. фа-
бриката на Carlos III освен Por 
Larranaga произвежда и пури за 
брандовете: Habanos 1834, La 
Legitimidad, La Gloria, La Atlanta, 
El Torcillo, Flor de Cimiente, Flor de 
Zavo, La Flor de Alvarez, Petronio и 
La Fraternidad. 
В следващите години брандът 
се предава от ръка на ръка на 
няколко собственика – всъщ-
ност големи имена в света на 
пурите – Conzalo R. De Arellano, 
братята Alonso и Jose Adolfo 
Menendez Garcia. В действи-
телност доклад от 1958 г. по-
казва, че компанията е била 
шестата по големина фабрика 
за пури в Куба, с годишна про-
дукция от 3,8 милиона пури. 

СГРАДАТА НА УЛИЦА CARLOS III
След години наред, в които 
сградата е била място за про-
извеждане на пури от най-висок 
ранг, през 2004 г. тя е затво-
рена, като причината най-ве-
роятно е свързана с неизправ-
ност. Тогава цялата продукция 
е преместена, а през 2011 г. 
интериорът е напълно изнесен 
от нея. 
Днес бившата фабрика е екс-
травагантно реновирана и 
блести в свежо светлорозово. 
От балконите на първия етаж 
виси пране, което говори за 
това, че сградата се използва 

предимно за жилищни нужди. 
Прозорците са с нетипичната 
за Хавана PVC дограма, които 
въпреки че не се отличават с 
особена атрактивност, пре-
дизвикват интерес, тъй като 
този материал определено не 
е често срещан в Хавана. Изви-
тата между колоните ограда 
и богатите орнаменти по ре-
шетките на прозорците са в 
жертва на обновяването и в мо-
мента сградата е повече семп-
ла, отколкото забележителна. 

ЛУКС И НЕ САМО
В онези години е било обичай-
но добре познати луксозни 
брандове да предлагат и по-
икономични допълнения като 
линия цигари или машинно на-
правени пури. Същото прави и 
Por Larranaga. Тя създава така 
наречените Entredias (в превод: 
„през деня“). Това са широко-
достъпни пури, рекламирани 
като „5 за 20 цента“. Въпреки 
популярността си обаче, след 
Революцията марката е бързо 
забравена. Само някои вноси-
тели от избрани страни все 
още поддържат в портфолио-
то си богатата на традиции 
марка Por Larranaga, част от 
бранда Habanos. Големият из-
бор от формати е драстично 
намален, а днес са достъпни 
само Montecarlos, Panetelas и 
Petit Coronas. 

В 
продължение на много години, известната марка пури Por Larranaga е олицетворение на лукса. Любовта към тях може 
да бъде толкова силна, че дори коства брака на известния писател Ръдиард Киплинг, автор на „Книга за джунглата“.
Години наред продължава отличната репутация на кубинския бранд пури Por Larranaga. Известната фабрика функцио-
нира до 2004 г. През 1937 г. сданието на номер 225 на улица Carlos III, кръстена на испанския владетел крал Карлос III 

(1759-1788), става мястото, в което в продължение на 77 години се произвеждат едни от най-известните пури в света. Въ-
преки че в момента улицата носи името на бившия чилийски президент Салвадор Аленде, много неща все още продължават 
да напомнят за старото й колониално име. Por Larranaga е разположена на ъгъла на „улицата на сухото дърво“ (Arbol Seco) и се 
намира само на няколко пресечки от фабриката H. Upmann, по-известна като Madama.


