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РИНГ:
СИЛА:

Robustos Reserva Cosecha 2014 безспорно е едно от найексклузивните и изискани изкушения в света на Habanos,
а Robusto е шедьовър на кубински аромати и e една от найпопулярните витоли сред ентусиастите.
Листа, отлежали 3 години с тристепенна ферментация.

Robusto
124 mm
50
Средна към силна

Cohiba е флагмана на Habanos и най-престижната марка в
света на тютюна.
Това е втората Reserva на марката и една от найдългоочакваните поради лимитираността на Cohiba Seleccion
Reserva през 2003 г.

Honored to represent the Habanos masterpieces
Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватска, Черна гора
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На XXI Фестивал Habanos бяха представени изданията за
2019 г. Лимитираните пура издания са изключително ценени
и чакани от почитателите на кубинското злато всяка
година. Тяхното название идва от факта, че не са налични
в стандартното портфолио на марките. Изработката им
включва внимателно подбрани листа, които са отлежали
минимум 2 години.
С новите лимитирани издания за 2019 година - Montecristo
Supremos (55 ринг x 130 дължина), Ramon Allones Allones
No.2 (52 ринг x 140 mm дължина) и Quai D'Orsay Senadores
(48 ринг x 157 дължина) - пура ентусиастите ще се насладят
на дегустацията на разнообразие от сила и вкусове. За
първи път продуктите ще бъдат представени в специални
опаковки, решени в цветовете на съответния бранд с
обновен дизайн и цялостна визия.
Quai D'Orsay прави своя дебют като избрана марка с
лимитирани издания за годината.
Всички лимитирани издания са "Totalmente a Mano con Tripa
Larga" с листа, специално селектирани от региона на
Вуелта Абахо, Пинар дел Рио. Продуктите са в ограничени
количества. Те се създават от мастър торседори от Куба,
които посрещат и най-високите изисквания и очаквания на
Habanos aficionados.

THE BOOK MONTECRISTO GRAN PIRAMIDES 2017

Всяко ново издание на Habanos Coleccion е сред най-очакваните
специалности за всички почитатели.

Piramides (57 x 160 мм). Тази витола е специално създадена
в чест на една от най-емблематичните пури на бранда –
Montecristo No.2.

Книгата на Montecristo Gran Piramides 2017 наследява книгата
на Romeo and Julieta Fabulosos No.2 (52 x 190 мм) от 2016.
Вторто издание е посветено на бранда Montercisto. Първото
беше Maravillas No.1 (55 x 182 мм) от 2005.

Витолата Gran Piramides е изключително подходяща за
специални поводи. Пурите са "Totalmente a Mano con Tripa
Larga" с тютюневи листа от региона Вуелта Абахо, известен
с най-благоприятната почва за отглеждане на тютюн в
света. Тази фигурадо е със средна сила и предлага букет от
аромати, които ще погалят небцето на опитния пушач.

Изработени са 2000 броя, които са предназначени за
бутиците на La Casa del Habano. Всяка книга съдържа 20 Gran
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HABANOS SPECIALIST

Ритейл мрежата на Premium Cigars&Tobacco се увеличи с
нов модерен бутик в Делта Планет Мол. Всички жители и гости на морската столица на България могат да избират между
богатото портфолио от Habanos, аксесоари за пушене и гурме
предложения.
Професионалните консултанти в бутика са на разположение да
предложат най-добрият избор за пура съгласно лични предпочитания за вкус, сила, размер и бюджет.

Още едно новопопълнение в мрежата е Premium Cigars and
Wine в Косово. Бутикът предлага луксозно преживяване, комбинирайки дизайнерски интериор и селекция от бутикови вина
на топ производители в световния тероар.
Разнообразието от продукти включва биодинамични, органични и кашер вина. За любителите на гурме изживяванията гамата се допълва от Habanos Specialist walk-in умидор с ръчно
свити пури от Куба.
За комфортното изживяване на всички гости е на разположение лаундж зона и тераса.
Бутик Premium Cigars and Wine можете да намерите в Albi
Shopping Center, ниво 3., M. + 383 49 611 800.

Premium Cigars&Tobacco Delta Planet Mall се намира на първия етаж в търговския център, с работно време всеки ден от
10 до 22 ч., M. +359 884 440543.

COHIBA ATMOSPHERE SOFIA
КАТО ГОСТОПРИЕМЕН ХОСТ НА СЪБИТИЯ ОТ СВЕТА НА HABANOS
Година и половина след откриването си, клубът продължава
да радва своите членове и Habanos ентусиасти с различни
събития и представяния. Част от политиката е развиване на
Habanos сомелиерството, предлагайки усъвършенстване на
дегустациите на пури с напитки в различни формати.
В най-влюбения месец февруари се състоя представяне
на една изключително ексклузивна и дългоочаквана пура.
Българските почитатели имаха възможността да се
докоснат до най-новото творение под бранда Cohiba. Cohiba
Reserva Cosecha 2014 бе представена с класически коктейли и
изпълнение на пиано наживо.
Март месец предложи акцентно събитие, на което гостите
търсеха най-добрата комбинация с напитка за Romeo y Julieta
Capuletos Edicion Limitada 2016. Всеки от присъстващите
излъчи своя фаворит сред трите предложени уискита –
Highland park 18, Woodford Reserve и The Maccalan 12. Гостите
единодушно се съгласиха, че и трите напитки могат да
намерят своето място в дегустационните третини на
пурата, която се оказа изключително благоприятна за дълга
дегустация и дискусия.
Майското събитие даде старт на лятото и на тематичните
коктейли, съответстващи на настроенията за почивните
дни. Partagas Serie E N2 предложи своята богата палитра от
усещания в съчетание с вкусовии вариации с The Glenrothes 12,
The Macallan Classic Cut, Rum 1888, Diplomatico Exclusiva.
Всички събития и анонси са достъпни на място в клуба, както
и в календара на www.cohibaatmosphere.bg.
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HABANOS SOMMELIER ОТ КУБА
ГОСТУВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОКАНА НА КАЛИМАН КАРИБЕ
Данаис Санчез, професионален habanossommelier от Куба бе ексклузивно в България, за да внесе Habanos
културата на високо професионално ниво. В рамките на едномесечния й престой част от програмата й бяха
мастър класове, дегустации и обучения, целящи да дадат повече светлина за професията и за изкуството
за съчетание и наслада. За първи път българската публика има честта и възможността да се докосне до
тънкостите на един пура сомелиер.

Cohiba Atmosphere Sofia и La Casa del
Habano Intercontinental бяха основните домакини за Данаис и място за
срещи с почитатели, които пожелаха да научат интересни факти за
тази рядка професия, да споделят
взаимно истории от практиката,
както и да бъдат „водени“ в дегустацията на пура и напитка на едно
изискано ниво.
По време на среща с медии, проведена в Cohiba Atmosphere, Данаис накара гостите да се докоснат до част
от Фестивала на пурата в Куба. Тя
умело разигра ситуация с двама
души, които да обслужи и консултира при избора им на пура и напитка.
Подобни сценарии са част от конкурса Habanos Sommelier, който се
провежда традиционно по време на
Фестивала.
Професия habanossommelier
„Да си Habanos sommelier е като да

имаш съкровищница с информация
за сетивата и усещанията“, споделя
Данаис. Професионалният сомелиер
води дегустиращия през неповторимо пътуване, давайки карта към усещанията за всички нюанси. Habanos
сомелиерството издига пурата в
култ и винаги habano е отправната
точка.

нации с богатото портфолио на
Habanos. Професията учи как да се
получи пълна наслада от консумацията на Habanos, включвайки всички
стъпки от избора на пура, през ритуалите по разпалване, поднасяне и
дегустиране.

Всичко започва в Куба

Дегустацията преминава през три
основни третини. По правило без
значение от профила и марката
на пурата, избрана да се дегустира, първата третина на пурата е
най-лека. Втората третина е с понаситен вкус и се счита за най-характерна за пурата, а трета е найинтензивна като усещане. За всяка
една от тези третини могат да се
препоръчат различни напитки, които да акомпанират по сила и вид. Но
като най-обща препоръка се спазва
моделът, че силните пури си подхождат със силни напитки.

В Куба се набляга изключително много на професията habanos sommelier
за доброто обслужване и етикет.
Към 2019 г. се прoвежда 7-ят по
ред специализиран двугодишен курс,
който е част от образователната
система на Кубинското министерство на туризма. Именно Habanos
сомелиерството се счита за найвисокото ниво в сомелиерството на
пури. Предоставя широкоспектърен
поглед на сомелиера, като допълва
и надгражда познанията за всички
видове напитки и възможни комби-
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Конкурсът
В рамките на най-мащабното международно събитие в света на пурите
Habanos Festival има отредено място за конкурса Habanos Sommelier. Провежда се от 2002 г. година досега и включва писмени тестове, „дегустации
на сляпо“, въпроси и отговори пред жури, както и реални ситуации с клиенти
с консултиране за избор на пура и напитка, според опита на дегустиращия,
лични предпочитания, време на разположение и други особености.

ВТОРО
РЕГИОНАЛНО
ИЗДАНИЕ
ЗА БЪЛГАРИЯ
След емблематичната Bolivar 681
– кодът на Българите, лансирана
пилотно през 2011 г., историята
на „българските“ пури продължава. През 2020 г. с се очаква Второ
регионално издание за страната с
ново интересно пура предложение.
Най-запалените пура ентусиасти
можеха да попълнят анкета със
свой избор за марка, ринг, дължина, галерия и име на пурата. Както и да се включат лично на специалната среща по темата в Cohiba
Atmosphere Sofia. Бяха събрани
изключително много интересни
предложения за име, всяко подплатено с факти и история, достойни за престижното издание.

5

БРОЙ 32 | 2019

HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ
ЕКИПЪТ НА „КАЛИМАН КАРИБЕ“
ПРЕМИНА ПРЕЗ ОБУЧЕНИЯ ЗА HABANOS СОМЕЛИЕРСТВО

К

олегите от ритейл мрежата на компанията затвърдиха и обогатиха своите познания за пурите и съчетанията им с напитки, водени от сертифицирания Habanos сомелиер Данаис Санчез. Трейнингите се проведоха под формата на свободен разговор и дегустация, а консултантите имаха възможност за непосредствена комуникация с Данаис, която разшири техните познания и добави международен опит и знания.
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ПРОВЕДЕ СЕ ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ
НА HABANOS ACADEMY

Курсовете ниво Junior и Senior са част от ежегодната
програма на „Калиман Карибе“ към образователното
направление Habanos Academy. Всички консултанти преминават през тези обучения, за да прилагат международно утвърдените стандарти на корпорация Habanos
s.a. „Калиман Карибе“ има право да упражнява първите
две нива, а най-високата мастър степен може да бъде
заслужена само в Куба.

Сред темите на академията са Отглеждане и изработка, Изкуството на торседора, Фалшиви пури, Форма,
размери и формати, специални издания и др. Последното
обучение бе изключително интересно, предвид възможността колегите да бъдат напътствани от професионален сомелиер за най-добрите комбинации за пура и напитка, да научат световните тенденции в сферата и да
упражнят умението си за разпалване и поднасяне на пура.
Не на последно място и да дегустират избрана пура.
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МАРКАТА TRINIDAD
С АКЦЕНТНО УЧАСТИЕ
В ЛЕТНИЯ ХИТ НА ВЕСИ БОНЕВА

BALCÓN DEL HABANO:
ЗНАНИЯ, ВКУСОВЕ
И БРАТСТВО

Българската поп певица Веси Бонева и музикантът
Светлин Къслев включиха уникалните кубински пури
Trinidad в снимките на клипа към песента „Буратино“.
Кубинските пури, интересни съпоставки и словесни закачки присъстват като емоция в самия текст на песента. Освен че е изключително динамично, парчето обещава да се нареди сред топ изпълненията на летния сезон.

Да създаваш мечти, радост и наслада в добра хармония
– това е ключът към идеалното съчетание на храната с напитките. Вече 15 години членовете на Balcon del
Habano „Bayamanaco“ заедно мечтаят и изживяват мечтите си. Натрупали са огромен опит, удовлетворение и
нови знания. Затова празнуват. От януари тази година
дружеството отбелязва над десет години, посветени
на страстта към един от най-емблематичните кубински продукти – пурите Habanos.

Марката Trinidad се вписва чудесно в сюжета на клипа
и допринася за автентичносто кубинско усещане на песента. Не е случаен и изборът на бранд. Припомняме,
че 2019 г. е годината, в която Trinidad чества 50 години
от създаването си като марка. Стилът на бранда е неподправен, артистичен и цветен, какъвто е и клипа на
„Буратино“, и приляга изключително на елегантността
на Веси Бонева.

Срещите на членовете на формированието се провеждат в емблематичния за Хавана хотел Presidente и събират сомелиери, бармани, производители и други свързани в сферата. Събиранията се радват на голям интерес,
давайки ценен опит, препоръки и обратна връзка.
Предстои подобни срещи да се провеждат и в Cohiba
Atmosphere Sofia, пренасяйки традицията в България. На
тях ще присъстват специалиасти в сферата, които ще
дискутират и дегустират различни комбинации на пура
с питиета като ще обменят информация и препоръки.

За сливане с ритъма на песента препоръката е да е с
Trinidad Fundadores или Trinidad Vigia с бутилка Bumbu.
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ОТ 18 ДО 22 ФЕВРУАРИ СЕ ПРОВЕДЕ XXI HABANOS FESTIVAL МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПРАЗНИК НА КУБИНСКИТЕ ПУРИ
И ДОБРОТО НАСТРОЕНИЕ

С

ветовна сцена на най-мащабното събитие бе
Хавана, която тази година посреща 500-годишен юбилей от основаването си. По време на
Фестивала акцентно бяха представени елегантните и вдъхновяващи издания на Trinidad,
която отбелязва 50 години от създаването си като марка. San Cristуbal de La Habana, празнуваща 20 години, също
бе удостоена със специално внимание. Hoyo de Monterrey
Gran Reserva Double Coronas Cosecha 2013, предназначена
само за ценители, е изненадата, която вплита сдържания си характер в изключителното издание. Посетителите наброяват повече от 2200 души от 70 страни.

Гостите на XXI Habanos Festival се насладиха на богата
петдневна програма, изпълнена с активности, предназначени да изследват културата, познанието и страстта
към Habanos. Фестивалът разгърна празнична програма,
включваща обиколки на тютюневите плантации във Vuelta
Abajo, в региона Pinar del Rio, считан за най-плодородната
почва в света за отглеждане на тютюн. >>
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>> Следват посещения на фабриките, в които се произвеждат най-значимите пури за тази година. Търговският панаир винаги е ключовото място за срещи
и професионален обмен в тютюневата индустрия в
световен мащаб. Ежегодно в него се включват изложители от други производители на луксозни стоки, също
така и занаятчии, художници и производители на машини, както и на гурме продукти.
Международният семинар с конференции и дегустации е друга задължителна част от програмата. Активностите продължават с майсторски класове и
презентации, водени от признати експерти в света на
Habanos. Дегустациите и съчетания с напитки и пури
са предпочитани от гостите като истински празник
за ценителите и habanossomeliers.
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HABANOS, S.A. ПРОДЪЛЖАВА БИЗНЕС РАСТЕЖА СИ
И ОТБЕЛЯЗВА РЕКОРДЕН ОБОРОТ ОТ 537 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗА 2018 Г.

По време XXI Festival Habanos се проведе и второто издание на конкурса
Habanos World Challenge, който изпитва общите познания за Habano.
Той завърши в последния ден с финална битка между Mayli Mostaza и Daylin
Lоpez от Куба и италианците Aurelio
Tufano и Giulio Amaturo. Именно италианската двойка е победител в състезанието.
Кулминацията на ежедневните занимания са вечерните събития, които
са наситени с богата жива музика
от световноизвестни изпълнители,
най-добрата гастрономия от Куба,
дегустации на пури Habanos и широка гама от напитки от различни краища на света. >>
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>> Вечерята за Добре дошли, която се провежда в Antiguo
Almacеn de la Madera y el Tabaco в пристанището на Хавана, отдаде почит на марката San Cristobal de La Habana
за 20-годишнината й, както и на град Хавана за 500-годишнината от основаването му.
Вечерта, посветена на Hoyo de Monterrey Gran Reserva
Double Coronas Cosecha 2013, протече в приемната зала
на El Laguito в сряда, с коктейлна вечеря за 800 гости.
Гала вечерята, която се провежда в последния ден от
Фестивала, почете 50-годишнината на марката Trinidad
със запомнящо се пъстро шоу.
Седем ултра колекционерски умидора с пури от марките
San Cristobal de La Habana, H. Upmann, Hoyo de Monterrey,
Romeo y Julieta, Montecristo, Trinidad и Cohiba се продадоха
общо за над 1,5 млн. евро, които по традиция се даряват
за кубинската здравна система.

kaliman_caribe

Kaliman Caribe

www.kalimancaribe.com

