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HABANOS ANEJADOS

Най-новата концепция на корпорация Habanos s.a. – ръчно сви-
ти пури, навити от тютюневи листа, отлежали повече от 5 
години. 
Както специалните вина, пурите Habanos с времето, при от-
лични условия на съхранение, поемат пътя на развитието към 
по-изискан и многоизмерен привкус и аромат. 

Първите специални издания от тази линия са:
Romeo y Julieta Piramides Anejados
Montecristo Churchills Anejados

Двете емблематични марки разменят най-престижните си 

витоли като изненадват с мекота и добавени нотки на кедър, 
привнесени от годините на съхранение. 
Новите издания са представени в оригиналните им кутии, 
използвани по време на стареенето, брандирани с елегантия 
пръстен “Anejados“, удостоверяващ категорията. 

Гаранциите за качествата на тези шедьоври се удостоверява 
посредством печат на кутията за годината на производство, 
както и със знак Revisado за спазени перфектни качества, 
придобити от процеса на отлежаване. Всички пури Anejados 
са изработени изцяло на ръка, с подбрани листа, отлежали за 
повече от 5 години.

LAUNCHING

МАРКА:  

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: 

ИМЕ НА ВИТОЛА:  

ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Romeo y Julieta

Piramides 

Piramides

156 mm 

52

Kутия от 25 къса

МАРКА:  

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: 

ИМЕ НА ВИТОЛА:  

ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Montecristo

Churchills 

Julieta N2

178 mm 

47

Kутия от 25 къса

ROMEO Y JULIETA PIRAMIDES ANEJADOS

MONTECRISTO CHURCHILLS ANEJADOS
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MONTECRISTO MEDIA CORONA

LAUNCHING

МАРКА:  

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: 

ИМЕ НА ВИТОЛА:  

ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Montecristo

Media Corona 

Half Corona

90 mm 

44

Kутия от 25 къса

Habanos S.A. представя новата 
Montecristo Media Corona (ринг: 44 и 
дължина: 90мм) – нов размер, който 
включва в Linea Clasica на марката. 
Новата витола предлага целия вкус и 
характер на Montecristo, с традицио-
нен от среден до силен аромат, изклю-
чително подходяща за пушене в кратък 
период от време. 
С приятен дим, наситен аромат на 

дървесни и сладки нотки, Media Corona 
доставя на всеки Aficionado усещане за 
завършен маслен вкус. Пурата се от-
личава с традиционен за Linea Clasica 
вкус, а големия габарит на пръстена 
(44) компенсира малката дължина. Ес-
тествено кафявата обвивка с черве-
ни нюанси допринася за изключително 
красивата осанка на новата витола.
Montecristo Media Corona е с новия пръс-

тен на марката, който въпреки своята 
иновативност в печата и технически-
те елементи, всъщност поддържа и до-
пълва историческия стил на марката. 
 
Всички пури от марката Montecristo са 
изработени изцяло на ръка, с подбра-
ни листа от Вуелта Абахо – земята 
с най-добрия тютюн в света в района 
Пинар дел Рио, Куба

Моята първа кубинска пура 
Началото беше през 1994. Вземайки под 
внимание, че идвам от град, познат с 
култивирането на тютюн, започнах да 
пуша от 17-18 годишен, както всички мои 
връстници по това време. Но първата 
ми кубинска пура беше любов от първо 
опитване и все още продължава да бъде. 
Това беше през 1994г., когато бях в гр. 
Аугсбург, Германия, където от The Room 
Gentlemen ме поканиха да стана част от 
техния клуб и ми предложиха да опитам 
кубинска пура, която не просто да изпу-
ша, а да дегустирам с много предоста-
вена информация за кубинската култура 
като цяло – пурите и ромът. Тази вечер 
беше незабравима.

Това, което най-много ме впечатлява в 
пурите Habanos, е
Съвсем спокойно мога да кажа, че ръч-
но-направената кубинска пура вече е 
част от характера ми. Съпътства ме 
почти всеки ден, както в компанията на 
други хора на изкуството, така и кога-
то съм сам, работейки в студиото си. 
Мога да кажа, че някак си това се пре-
върна в цветът на душата ми, докато 
пътувам по море, потънал в творчески 
мисли заедно с чаша вино. Обичам пъте-

шествието, което всяка пура ми носи.

Любимата ми пура е
Разбира се, Кралицата на пурите опреде-
лено е Cohiba, или „Грациозната лейди“, 
както обичам да я наричам аз. „Тя“ е най-
добрата дама в ръката на един господин, 
но обичам да се наслаждавам и на други 
марки, особено тези, които се предста-
вят на организираните срещи на прияте-
лите на пурата. Вълнувам се, когато се 
представят нови пури, за мен това вина-
ги е удоволствие. Като представител на 
съвременните албански артисти и екс-
травагантен художник, всяка кубинска 
пура предизвиква любопитството ми и 
разпалва фантазията ми, а когато всич-
ко това е свързано с добра компания и 
добри приятели, вечерта става особено 
ярка и спокойно мога да се насладя на две 
пури последователно, както направихме 
последния път с Quintero или Vegueros.

Времето за пура е
За мен специално, най-подходящото вре-
ме за хубава пура е около обяд, след добра 
храна, но също и след обяд, в студиото 
ми. Habanos е най-добрата компания, коя-
то мога да имам. Процесът на пушене и 
дегустация избистря мислите ми, дока-

то хубавото питие стопля душата ми и 
увеличава вдъхновението ми.

Любимият ми магазин за пури
Е, това също е дълга история. Работа на 
съдбата е, че La Casa del Habano беше от-
крита по същото време и същото място, 
на което и когато аз направих изложба, а 
по-късно отворих и ателието си. За мен 
е огромно удоволствие да се разхождам 
в умидора и да имам възможността да 
избирам от цялото това разнообразие 
лимитирани издания или серии, специално 
създадени за La Casa del Habano.

Личната ми препоръка към начинащите 
любители на пурата е
От какво повече има нужда един джен-
тълмен освен от специална „дама“ до 
него? С няколко думи… това е кубин-
ската пура. Пушете Habanos и просто 
бъдете себе си, затова няма рецепта. 
Когато някой ви предложи кубинска пура 
– не мислете, вземете я, вземете и един 
Habanos Newsletter и всичко останало ще 
научите с опита. 
- Пура? 
- Да, сър. 
Вземете я, насладете й се. И оставете 
реката да потече… 

Н
а вашето внимание представяме г-н Leonardo Voci – Habanos 
aficionado от Албания. Леонардо е художник, писател, изследовател 
на изкуството и главен попечител на Международния културен цен-
тър в Тирана – Албания. Известен е като „Екстравагантния худож-

ник“. Учил е в Италия и Германия и е обявен за „майстор на цветовете“ от 
немската преса. През 1994 в Аугсбург е отворено ателие „Леонардо“, а през 
1996 е награден с титла „German Artist”. С многобройни изложби в цяла Ев-
ропа и не само, той е познат още и като член на RoGallery – Fine Artworks & 
Auctions, базирана в Лонг Айлънд Сити, Ню Йорк. 

БЛИЦ ИНТЕРВЮ



www.kalimancaribe.com

БРОЙ 24 | НОЕМВРИ / ДЕКЕМВРИ 2015

По традиция и по покана на Калиман Карибе и магазини La Casa del Habano и Premium Cigars & Tobacco, 
торседор Мигел Моя от Куба посети България и демонстрира дългогодишния си опит на професио-
налист пред любопитните погледи на всеки aficionados.

ТОРСЕДОР МИГЕЛ МОЯ – МАСТЪР НА ФИГУРАЛНИТЕ ФОРМАТИ

HABANOS БЪЛГАРИЯ

НАЙ-ДЪЛГАТА ФИГУРАЛНА ПУРА В БЪЛГАРИЯ

В продължение на предизвикателството за нави-
ване на най-дългите ръчно направени пури в Бълга-
рия, тази година Мигел Моя се вписа с най-дългата 
фигурална пура. Дължината й е 162 см, а формата 
– Diadema. Освен това представи и най-голямата 
Culebra – специфично издание, което се състои от 
3 преплетени пури. Нейната дължина е 39 см.
Мигел Моя беше в страната по покана на Калиман 
Карибе и магазини La Casa del Habano и Premium 
Cigars & Tobacco. Притежава най-високата степен 
на професионалист – 9-та и е специалист в нави-
ването на колекционерски фигурални издания. С из-
ключителен талант и усет към красивото, Мигел 
впечатлява българската публика с демонстрации на 
живо в цялата страна.
Първото творение на фигуралните пури излиза през 
18 век и се разпространява бързо в Испания, като 
диктува модата в тези години. През 20 век настъп-
ва и втората вълна на интерес към по-специалните 

форми при пурите. Семейството на така наречени-
те “Figurados” включва формати като Diadema (зао-
стрена в двата края пура), Culebra (3 пури, преплете-
ни една в друга), Piramide (заострена в единия край),  
Salomon. Предназначени за ценители, колекционери 
и истински Habanos ентусиасти, фигуралните пури 
са особено трудни за изработка. При пушене доста-
вят експлозия от усещания – променят ринга си, а 
заради това интензитета и богатството на аро-
мати непрекъснато варира.
Habanos е оригинално наименование, запазена мар-
ка, но и категория, отнасяща се за селектираните 
под изключително стриктни норми тютюни – ка-
тегоризирани като най-хубавите тютюни в света. 
Благодарение на плодородните си почви, благоприя-
тен климат и неповторими условия за отглеждане 
на тютюн на специално защитени територии, от 
векове насам кубинската корпорация произвежда 
най-добрите ръчно направени пури.
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В рамките на посещението си в България, Мигел 
Моя имаше възможността да посети и част от 
веригата магазини Premium Cigars & Tobacco и La 
Casa del Habano в Македония и Армения. В Скопие 
торседорът демонстрира майсторство в навива-
нето на фигурални колекционерски формати пури 
и взе участие в телевизионен репортаж по Маке-
донската национална телевизия, в който разказа 
интересни подробности от света на шедьоврите 
Habanos. Почитателите на ръчно-направените 
кубински пури имаха възможността да се запоз-
наят с автентичната професия на торседора, а 
той развесели периодичната им месечна среща с 
много добро настроение и кубински полъх. 

HABANOS СВЕТЪТ

На 25 септември 2015, La 
Casa del Habano Yerevan 
в Армения отпразнува 1 

година от откриването си. В 
рамките на вечерта клиентите 

имаха възможността да се до-
коснат до създаването на фигу-
ралните пури и да се запознаят 
с торседор Мигел Моя. Припов-
дигнато настроение, кубинска 

музика и опияняващи Habanos 
аромати изпълниха простран-
ството в бутика и остави-
ха приятни спомени във всеки 
aficionado.

LA CASA DEL HABANO YEREVAN НА 1 ГОДИНА

HABANOS СВЕТЪТ


