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La Aurora
Με λίγα λόγια…

Η εταιρεία La Aurora αποτελεί το παλαιότερο εργοστάσιο κατασκευή πούρων στη Δομινικανή Δημοκρατία. 

Ιδρύθηκε το 1903, από τον Eduardo León Jimenes, ένα σκληρά εργαζόμενο άνθρωπο που ήταν απόγονος 

καλλιεργητών καπνού και ο οποίος χωρίς να αγνοήσει την οικογενειακή παράδοση, αποφάσισε να πάει ένα 

βήμα παραπέρα και να δημιουργήσει μια μάρκα πούρων που ήθελε να έχει παγκόσμια φήμη και 

διαστάσεις. Ο ιδρυτής ήταν μόλις 18 χρόνων όταν κληρονόμησε κάποια κομμάτια γης και με μια ομάδα από 

έξι υπαλλήλους, πολύ ενθουσιασμό και ακόμη περισσότερη προσπάθεια, ξεκίνησε να «χτίζει» το όνειρό του.

Σήμερα, μετά από 115 χρόνια, έχοντας αποσπάσει παγκόσμια αναγνώριση και πάνω από 100 διεθνής 

διακρίσεις, η La Aurora κινείται εμπορικά στις 5 ηπείρους και σε περισσότερες από 80 χώρες ενώ 

απασχολεί πάνω από χίλιους υπαλλήλους. 



La Aurora
Principes – Long Filler

Χαρακτηριστικά σειράς

• Το μοναδικό long filler χειροποίητο πούρο της αγοράς με καπνά ωρίμανσης σε 
ελκυστική τιμή

• Μια σειρά υψηλής αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό χάρης την 
εξαιρετική ποιότητα και την οικονομική τιμή

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador (Connecticut) και Indonesia (Maduro)

• Binder: Indonesia

• Filler: Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Γήινες νότες, αρώματα κέδρου και υστερόγευση ξηρών 
καρπών



La Aurora
107

Χαρακτηριστικά σειράς

• Στον κόσμο των premium χειροποιήτων πούρων 107 χρόνια εμπειρίας δεν 
είναι ποτέ αρκετά αλλά μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στην τελειότητα

• Η σειρά 107 σηματοδοτεί ακριβώς αυτό: 107 χρόνια εμπειρίας στη 
δημιουργία χειροποιήτων πούρων δουλεύοντας με την καλύτερη ομάδα και 
τα καλύτερα καπνά του κόσμου προσφέροντας ένα πολύπλοκο πούρο

• Καπνά παλαίωσης 6 ετών 

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador (Sun Grown), Broadleaf (Maduro)

• Binder: Dominican Republic 

• Filler: Nicaragua, Brazil, Peru και Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Με ένα απαλό και ελαφρώς πικάντικό ξεκίνημα, το 107 
δυναμώνει στη συνέχεια και δίνει πλούσιες γεύσεις καπνού με βαθιά 
αρώματα κακάο και μπαχαρικών με ένα γλυκό τελείωμα



La Aurora
115 Anniversary

Χαρακτηριστικά σειράς

• Η La Aurora γιορτάζει τα 115 χρόνια της στην αγορά των χειροποίητων 
πούρων με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα: τη νέα σειρά 115 Anniversary 
Edition

• Ένα επετειακό χαρμάνι που αποτίνει φόρο τιμής στα χρόνια που πέρασαν 
από την ίδρυση του παλαιότερου και του διεθνούς φήμης εργοστασίου 
κατασκευής πούρων στη Δομ. Δημοκρατία. 

• “Η τελειότητα απαιτεί χρόνο, ο χρόνος δίνει την εμπειρία και η εμπειρία 
φέρνει την κληρονομιά” - Guillermo Leon

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador (Sumatra)

• Binder: Brazil

• Filler: Nicaragua, Brazil, Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Στο ξεκίνημα, κυριαρχούν οι πικάντικές νότες μαύρου 
πιπεριού που “ανοίγουν” για να δώσουν τη θέση τους σε πιο 
πολύπλοκα και φινετσάτα αρώματα. Η παρουσία του ξύλου είναι 
εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια ενώ εμπλουτίζεται με αρώματα 
κανέλας, ξηρών καρπών και εσπεριδοειδών.

Το φινίρισμα του, δυνατό και κρεμώδες.



La Aurora
115 Anniversary - Limited Edition

Χαρακτηριστικά σειράς

• Στα πλαίσια της επετειακής σειράς 115 Anniversary Edition, η La Aurora 
παρουσιάζει και δυο μοναδικά πούρα περιορισμένης παραγωγής (Limited 
Editions) σε πολυτελής συσκευασίες που απευθύνονται σε λάτρεις και 
συλλέκτες.

• Τα πούρα κατασκευάζονται από καπνά ειδικής εσοδείας και περιορισμένης 
παραγωγής ενώ η επιπλέον ωρίμανση τους συμβάλει στην ξεχωριστή τους 
γεύση

• 115 Belicoso L.E: Περιορισμένη παραγωγή 3.000 αριθμημένων κασετινών  
παγκοσμίως

• 115 Gran Toro L.E: Περιορισμένη παραγωγή 800 jars παγκοσμίως 

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador (Corojo)

• Binder: Dominican Republic 

• Filler: Brazil, Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία με ένα όμορφο και λιπαρό 
wrapper. Αυτό το πούρο προσφέρει πικάντικες νότες κανέλας, 
τροπικών φρούτων και ξύλου κέδρου μαζί με γλυκά αρώματα μελιού 
και μια υποψία καραμέλας. Επιπλέον, νότες καφέ είναι ευδιάκριτες 
κατά τη διάρκεια  



La Aurora
Preferidos 1903 - Hors D’ Age 2017

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador

• Binder: Ecuador 

• Filler: Dominican Republic, Colombia, Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Στο ξεκίνημα κυριαρχούν οι πικάντικες νότες. Στη συνέχεια 
το πούρο “ανοίγει” σε μια πολύπλοκη ισορροπία με αρώματα ξύλου, 
καβουρδισμένων ξηρών καρπών και κακάο. Με μια κρεμώδη υφή και 
ένα μακρύ τελείωμα, το Hors D’ Age είναι ένα έργο τέχνης με καπνά 
πρόσθετης ωρίμανσης. 

Χαρακτηριστικά σειράς

•Ο όρος Hors D’ Age σημαίνει “πέρα από το χρόνο” και για αυτό ακριβώς σε 
αυτό το πούρο επενδύθηκαν 12 χρόνια από τον σπόρο μέχρι το τελικό προϊόν.

• Όλα τα καπνά του Hors D’ Age είναι εσοδείας 2006 και συνθέτουν ένα 
πλούσιο πούρο με όλες τις αξίες και την ποιότητα της La Aurora

• Στην αναζήτηση της τελειότητας, ο χρόνος είναι το κλειδί για την επίτευξη της, 
και η δημιουργία του Hors D’ Age μπορεί να θεωρηθεί η πεμπτουσία της 
κατασκευής super premium πούρων αφού μόνο 100 πούρα μπορούν να 
παραχθούν καθημερινά.  

• Μόνο 6.000 πολυτελείς κασετίνες έχουν κυκλοφορήσει στη διεθνή αγορά 



La Aurora
1495

Χαρακτηριστικά σειράς

•Μια σειρά φόρος τιμής στο Santiago de los Caballeros που ιδρύθηκε το 1495 
από τον Χριστόφορο Κολόμβο, στο κέντρο της κοιλάδας Cibao, την πιο έφορη 
περιοχή στη Δομινικανή Δημοκρατία για να γίνει η προτεύουσα των πιο 
ποιτικών καπνών στον κόσμο

• Μια σειρά χειροποίητων πούρων που φτιάχνονται για τους γευσιγνώστες με 
6 διαφορετικούς τύπους καπνών από πέντε διαφορετικές χώρες

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador

• Binder: Brazil

• Filler: Peru, Brazil, Nicaragua, Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Από την πρώτη στιγμή, κυριαρχείται από πικάντικές νότες 
όπως αυτές του μαύρου πιπεριού και στη συνέχεια δίνει χώρο σε πιο 
σύνθετες και λεπτές γεύσεις. Η παρουσία αρωμάτων ξύλου είναι 
ευδιάκριτη σε όλη τη διάρκεια και τα αρώματα γίνονται πλουσιότερα 
με νότες κανέλας και ξηρών καρπών. Το τελείωμα του δυνατό και 
κρεμώδες. 



La Aurora Original Blends
Corojo 1962

Χαρακτηριστικά σειράς

•H La Aurora παρουσιάζει ένα γνήσιο χαρμάνι με τα πιο ποιοτικά καπνά από το 
Cibao Valley της Δομινικανής Δημοκραίας και τη Nicaragua

• Με την προσθήκη Corojo wrapper από τη Δομινικανή Δημοκρατία, αλλάζει 
ουσιαστικά την εξέλιξη του πούρου και μας οδηγεί σε μια εντελώς 
διαφορετική εμπειρία

• Αυτό είναι που κάνει το wrapper το πιο σημαντικό φύλλο καπνού και αυτός 
είναι ο λόγος που η La Aurora επιλέγει με ιδιαίτερη προσοχή τα καλύτερα 
wrappers για τα πούρα της 

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Dominican Republic (Corojo)

• Binder: Ecuador

• Filler: Dominican Republic, Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Γλυκές και πικάντικες νότες κανέλας μαζί με μια αίσθηση 
κακάο, αρώματα κέδρου και νότες κόκκινων φρούτων και 
εσπεριδοειδών τα οποία παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια



La Aurora Original Blends
Cameroon 1903

Χαρακτηριστικά σειράς

•Οι σειρές Original blends αφορούν τα γνήσια χαρμάνια πούρων της La Aurora 
με τα πιο ποιοτικά καπνά της Δομινικανής Δημοκρατίας και της Nicaragua. Με 
την προσθήκη διαφορετικού wrapper, επιλεγμένο με ιδιαίτερη προσοχή στην 
κάθε σειρά η εξέλιξη του πούρου αλλάζει για να προσφέρει μια εντελώς 
διαφορετική εμπειρία

•Το όνομα της κάθε σειράς χαρακτηρίζει την προέλευση/ποικιλία του wrapper, 
ενώ η χρονολογία αντιπροσωπεύει την περίοδο που για πρώτη φορά η La 
Aurora άρχισε να το χρησιμοποιεί στα χαρμάνια των πούρων της

•Μετά την επιτυχία που σημείωσε το Corojo 1962, η Cameroon 1903 είναι 
τέλειο κλασσικό μείγμα, καλά ισορροπημένο με το κόκκινο και γυαλιστερό 
wrapper για ένα αρωματικό και ευχάριστο κάπνισμα από τα χέρια των ειδικών 
της La Aurora και την εμπειρία για πάνω από 100 χρόνια.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador (Cameroon) 

• Binder: Ecuador

• Filler: Dominican Republic, Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Ένα πούρο μεσαίας έντασης που προσφέρει μια ευχάριστη 
καπνιστική εμπειρία με τις γλυκές νότες πικάντικης κανέλας να είναι 
εμφανείς μαζί με αυτές του κακάο, του ξύλου και των κόκκινων 
εσπεριδοειδών να παραμένουν σε όλη τη διάρκεια



La Aurora Original Blends
Connecticut 1987

Χαρακτηριστικά σειράς

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Connecticut Shade-grown

• Binder: Dominican Republic

• Filler: Dominican Republic, Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Γήινες νότες και αρώματα κέδρου στην αρχή, κρεμώδεις 
νότες καφέ στο φόντο και στο τελείωμα, μαύρο πιπέρι, ξηροί καρποί 
και γλυκιές νότες εσπεριδοειδών.  

•Οι σειρές Original blends αφορούν τα γνήσια χαρμάνια πούρων της La Aurora 
με τα πιο ποιοτικά καπνά της Δομινικανής Δημοκρατίας και της Nicaragua. Με 
την προσθήκη διαφορετικού wrapper, επιλεγμένο με ιδιαίτερη προσοχή στην 
κάθε σειρά η εξέλιξη του πούρου αλλάζει για να προσφέρει μια εντελώς 
διαφορετική εμπειρία

•Το όνομα της κάθε σειράς χαρακτηρίζει την προέλευση/ποικιλία του wrapper, 
ενώ η χρονολογία αντιπροσωπεύει την περίοδο που για πρώτη φορά η La 
Aurora άρχισε να το χρησιμοποιεί στα χαρμάνια των πούρων της

•Tην γκάμα των Original Blends έρχεται να συμπληρώσει η σειρά Connecticut 
1987 με το όμορφο χρυσαφένιο wrapper για μια ευχάριστη και ισορροπημένη 
εμπειρία με τη  υπογραφή και την τεχνογνωσία της La Aurora.



Η έμπνευση

•Η La Aurora με υπερηφάνεια παρουσιάζει την νέα μοναδική σειρά 
χειροποίητων πούρων ADN Dominicano (Dominican DNA). Μια σειρά με ένα 
εξαιρετικό χαρμάνι του οποίου η ψυχή είναι το Andullo.

• Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο καπνού, η La Aurora αποτίνει φόρο τιμής 
στην παλαιότερη διαδικασία κατασκευής πούρων στη Δομ. Δημοκρατία και 
παρ’ όλο που λίγα πράγματα είναι γνωστά σήμερα, είναι βαθιά ριζωμένη ως 
ουσιαστικό μέρος της κουλτούρας και των πρακτικών επεξεργασίας καπνού 
για εκατοντάδες χρόνια

• Η La Aurora διέσωσε τη χρήση του Andullo ως του πρωταρχικού και 
μοναδικού συστατικού χρησιμοποιώντας ολόκληρο το φύλλο καπνού στο filler
του κάθε πούρου

• Το Andullo είναι ένας καπνός που δύσκολα δουλεύεται και είναι μοναδικός 
στην κατασκευή των πούρων. Η δύναμή του, το άρωμα και η γλυκύτητα του, 
σε συνδυασμό με ένα καλά ισορροπημένο χαρμάνι προσφέρει μια εντελώς 
ξεχωριστή καπνιστική εμπειρία. 

“Μοιραζόμαστε το DNA μας”

Η διαδικασία

• Τα φύλλα καπνού, μετά τη συγκομιδή τους, στεγνώνουν σε αχυρώνες και 
τοποθετούνται σφιχτά το ένα πάνω στο άλλο σε μεγάλους σωρούς που 
ονομάζονται pilones

• Τα ωριμασμένα φύλλα καπνού τυλίγονται σφιχτά σε κυλινδρικούς λοβούς 
φοινίκων με σχοινί (yaguas) και στη συνέχεια κρέμονται για να ζυμωθούν για 
2 χρόνια

• Σε αυτή τη φάση, η θερμοκρασία αυξάνεται μέσα στα yaguas και τα φύλλα 
καπνού βγάζουν τα μοναδικά  και πολύπλοκα αρώματα τους.

•Το Andullo αρχικά χρησιμοποιούταν σαν καπνός πίπας στη Δομ. Δημοκρατία 
για περισσότερο από 500 χρόνια και όπως υποδηλώνει και το όνομα είναι 
μέρος του DNA των Δομινικανών.

La Aurora
ADN Dominicano (Dominican DNA)



La Aurora
ADN Dominicano (Dominican DNA)

Χαρακτηριστικά σειράς

•Η La Aurora με υπερηφάνεια παρουσιάζει την νέα μοναδική σειρά 
χειροποίητων πούρων ADN Dominicano (Dominican DNA). Μια σειρά με ένα 
εξαιρετικό χαρμάνι του οποίου η ψυχή είναι το Andullo.

• Η La Aurora διέσωσε τη χρήση του Andullo ως του πρωταρχικού και 
μοναδικού συστατικού χρησιμοποιώντας ολόκληρο το φύλλο καπνού στο filler
του κάθε πούρου

• Εντυπωσιακό δαχτυλίδι και κασετίνες που προσδίδουν τη μοναδικότητα της 
σειράς σε κάθε επίπεδο

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Dominican Republic

• Binder: Cameroon

• Filler: Dominican Republic, Nicaragua, Pennsylvania, Andullo 

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Εξαιρετικά πολύπλοκες γεύσεις που περιλαμβάνουν: ξύλο, 
ξηρούς καρπούς, δέρμα, κακάο, μπαχαρικά και γλυκές νότες καπνού 
στο φινίρισμα 



La Aurora
Black Lion Series

Χαρακτηριστικά σειράς

• Το Black Lion είναι μια ολοκληρωμένη σειρά πούρων που συνδέεται με τον 
καταναλωτή που είναι πρόθυμος να «σπάσει» τις συνήθεις τάσεις. Μια καθαρή 
καινοτομία με την υπογραφή της La Aurora και με το σύμβολο του λιονταριού, 
αναγνωρισμένο από τους καπνιστές εδώ και 114 χρόνια.

• Όλα τα πούρα Black Lion παράγονται σύμφωνα με τα ίδια ποιοτικά πρότυπα της La 
Aurora, ακολουθώντας τις ίδιες βασικές διαδικασίες ωρίμανσης και παλαίωσης των 
καπνών. Στην πραγματικότητα, αφιερώνουμε τουλάχιστον 5 χρόνια από τον σπόρο 
μέχρι το τελικό προϊόν και σας αφήνουμε να επιλέξετε μεταξύ 4 μοναδικών 
μειγμάτων

• Wrapper: Connecticut

• Binder: Equador

• Filler: Dom. Rep., Nicaragua, Peru

• Ένταση: Medium

• Γευστικό προφίλ:
«Στρογγυλεμένο» στο στόμα. 
Κόκκινα φρούτα, κανέλα με νότες 
κακάο και ξηρών καρπών

Black Lion Connecticut
• Wrapper: Corojo

• Binder: Ecuador

• Filler: Dom. Rep., Nicaragua

• Ένταση: Medium

• Γευστικό προφίλ: Απολαύστε μια 
ξεχωριστή εμπειρία με πικάντικες 
νότες και βαθύ άρωμα ξύλου

Black Lion Corojo

• Wrapper: Brazil Cubra

• Binder: Brazil

• Filler: Dom. Rep., Brazil, Nicaragua, Peru

• Ένταση: Medium to full

• Γευστικό προφίλ: Νότες από 
εσπεριδοειδή, κακάο, κέδρο και μαύρο 
πιπέρι. Wrapper με έντονα αρώματα 
σοκολάτας αλλά να είστε έτοιμοι να 
ανακαλύψετε τα υπόλοιπα. 

Black Lion Maduro
• Wrapper: Cameroon

• Binder: Ecuador

• Filler: Dom. Rep., Nicaragua

• Ένταση: Medium

• Γευστικό προφίλ: Ένα αρωματικό 
και ισορροπημένο πούρο με νότες 
κανέλλας, κακάο και ξύλου

Black Lion Cameroon



Davidoff Cigars
Με λίγα λόγια…

Τα Davidoff αποτελούν την απόλυτη έκφραση της πλούσιας κληρονομιάς και ιστορίας, συνώνυμο ποιότητας, πολυτέλειας 
και δημιουργίας πούρων με μοναδικά αριστοτεχνικό τρόπο. 

Καπνά ωρίμανσης  τουλάχιστον 6 ετών, 70 διαδικασίες, 300 χειρωνακτικές εργασίες και αμέτρητοι εκτεταμένοι έλεγχοι 
απαιτούνται για τη δημιουργία ενός πούρου Davidoff, από το σπόρο μέχρι το τελικό προϊόν. Διασφαλίζεται έτσι ότι όλα τα 
πούρα μιας κασετίνας Davidoff είναι πάντοτε αψεγάδιαστα, με απόλυτη ομοιομορφία μεταξύ τους, χωρίς την παραμικρή 
απόκλιση στην απόχρωση και καλύπτουν τα πιο απαιτητικά γούστα για κάθε γνώστη και λάτρη της ποιότητας Davidoff.

O Zino Davidoff αντιμετώπιζε κάθε πελάτη ως VIP. Γνώριζε καλά ότι ο ικανοποιημένος πελάτης σημαίνει πιστός πελάτης. 
«Η δική μου πολυτέλεια είναι να συναντώ ανθρώπους ταλαντούχους, ευγενείς, με κομψότητα και καλλιέργεια». 

Τα πούρα Davidoff συνεχίζουν να φτιάχνονται με το ίδιο πάθος, την αγάπη και την τέχνη ώστε να διατηρούνται ζωντανές 
και αναλλοίωτες στο χρόνο όλες οι αξίες που πρεσβεύει ο Zino ο οποίος αποτέλεσε και εμπνευστή τόσο για τους 
συνεχιστές του όσο και για τους ανταγωνιστές του.   



Davidoff
White Series

Χαρακτηριστικά σειράς

• Η κλασσική λευκή σειρά που έκανε γνωστά τα πούρα Davidoff σε όλον τον 
κόσμο

• Χαρακτηρίζεται από μοναδικά formats για μια απολαυστική καπνιστική 
εμπειρία

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador

• Binder: Brazil

• Filler: Peru, Brazil, Nicaragua, Dom. Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Γεμάτο, ποικιλόμορφο, αρωματικό μίγμα με ξυλώδεις 
γήινες νότες που συνδυάζονται άψογα αφήνοντας μια γλυκιά 
επίγευση

Ent reac to

1000
Gran  Cru

No  4



Davidoff
Zino Platinum

Χαρακτηριστικά σειράς

• Μια ειδική, υψηλής ποιότητας, σειρά που φέρει το όνομα του ιδρυτή Zino 
Davidoff

• To Zino Platinum συνδυάζει ένα μίγμα καπνών και αποτελεί μια θαυμάσια 
επιλογή για κάθε λάτρη των πούρων

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Dom. Republic

• Binder: Peru

• Filler: Nicaragua, Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Καλά ισορροπημένη, ελαφρά πικάντικη, ξυλώδη και 
εκλεπτυσμένη γεύση με ένα υπέροχο τελείωμα

Robus to



Davidoff
Winston Churchill

Χαρακτηριστικά σειράς

• Μια σειρά εμπνευσμένη από τον εμβληματικό ηγέτη και cigar aficionado που 
συνδυάζει όλες τις αξίες της Davidoff

• Πολύπλοκο και μοναδικό χαρμάνι από ποικιλίες των πιο εκλεκτών καπνών 
που έχει κερδίσει επάξια βραβεία διεθνούς απήχησης (D.R Best Brand 2016, 
Cigar Journal)

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador Habano

• Binder: Peru

• Filler: Nicaragua, Dom. Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: To μοναδικό πούρο στο οποίο filler και wrapper υπόκεινται 
στην ίδια επεξεργασία και συνδυάζει αρμονικά νότες πιπεριού, καφέ, 
ξύλου και μπαχαρικών αφήνοντας μια κρεμώδη υστερόγευση με 
πλούσιο άρωμα

Be l i coso

Pe t i t

Pane te la



Davidoff Winston Churchill
The Late Hour

Η έμπνευση

• Ο Sir Winston Churchill ήταν άνθρωπος αντισυμβατικός. Όταν οι περισσότεροι 
άνθρωποι σκέφτονταν το κρεβάτι τους, ο Sir Winston βρήκε την έμπνευση και 
τη δημιουργικότητα στις μακρές σκοτεινές ώρες της νύχτας. 

Το σκοτάδι ήταν εκεί που βρήκε τη σπίθα του!

•H Davidoff γιορτάζει αυτή ακριβώς τη στιγμή ενός Μεγάλου Ανθρώπου με ένα 
ειδικό πούρο – The Late Hour

•Ο χαρακτήρας του Sir Winston δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί καλύτερα σε 
ένα χαρμάνι πούρου

Μετά από 6 μήνες, τα 
καπνά είναι έτοιμα για 
το χαρμάνι του
Winston Churchill –
The Late Hour

Η διαδικασία

• To Winston Churchill – The Late Hour περιέχει καπνά παλαίωσης 6 μηνών στα 
καλύτερα βαρέλια Scotch Single Malt Whisky, ένα κατόρθωμα που κανείς δεν 
είχε δοκιμάσει πριν.     

•Τα φύλλα καπνού τοποθετούνται και πιέζονται σταθερά μέσα στα βαρέλια. 
Καθώς οι θερμοκρασία αυξάνεται μέσα στα κλειστά βαρέλια, ο καπνός 
εισέρχεται στο στάδιο της ζύμωσης.

• Για τους επόμενους 6 μήνες, ο καπνός απορροφά όλα τα αρώματα του 
βαρελιού και του ουίσκι τα οποία δίνουν τις γλυκές νότες και τη γεμάτη 
γεύση. 

•Μετά από αυτή την περίοδο, ο καπνός είναι έτοιμος για να χρησιμοποιηθεί 
στο πούρο Winston Churchill – The Late Hour



Χαρακτηριστικά σειράς

•Η βραβευμένη σειρά πούρων της Davidoff, Winston Churchill, καινοτομεί για 
άλλη μια φορά και παρουσιάζει το μοναδικό The Late Hour με καπνά 
παλαιωμένα σε βαρέλια Scotch Single Malt Whisky. 

• Τα καπνά απορροφούν τα αρώματα του βαρελιού και του ουίσκι τα οποία 
δίνουν στο πούρο μια μοναδική πολυπλοκότητα, βαθιά αρώματα, 
δημιουργώντας μια μοναδική διέγερση στον ουρανίσκο. 

• Για να αντικατοπτρίζει το σκοτάδι, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Sir Winston 
ήταν πιο δημιουργικός, η Davidoff επέλεξε ένα γυαλιστερό και λιπαρό 
περιτύλιγμα Habano Ecuador στο χρώμα της μαύρης σοκολάτας.

• Σημαντικές διακρίσεις
• 3η θέση στο TOP 25 Cigars 2017 του Cigar Journal.

• Best Brand Dom. Republic, Cigar Trophy Awards 2018 (Cigar Journal)

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador Habano

• Binder: Mexico

• Filler: Dom. Republic, Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Όμορφες και εύρωστες γεύσεις από μαύρο πιπέρι, 
δυνατού καφέ, γλυκές και πικάντικες νότες γοητεύουν τον ουρανίσκο 
την κάθε στιγμή

Davidoff Winston Churchill
The Late Hour

W Ch – T he  La te  Hour
Robus to

W Ch – T he  La te  Hour

Church i l l



Davidoff
Nicaragua

Χαρακτηριστικά σειράς

• Τα καλύτερα καπνά από τη Νικαράγουα αφήνονται να ωριμάσουν για 10 
χρόνια σε ιδανικές συνθήκες

• Παγκόσμια αναγνωρισμένη και βραβευμένη διεθνώς σειρά (No 1 το 2013, 
Cigar Journal)

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Nicaragua Habano

• Binder: Nicaragua

• Filler: Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Ξεκινά με νότες και αρώματα από λευκό πιπέρι και 
μπαχαρικά και στη συνέχεια αποκαλύπτει κρεμώδεις και γλυκές νότες 
ταξιδεύοντας μέσα από τις κορυφές και τις κοιλάδες της Νικαράγουα

T oro

Robus to

T ubos
Robus to

Box  Pressed

T oro

Box  Pressed



Davidoff
Escurio

Χαρακτηριστικά σειράς

• Μια ιδιαίτερη σειρά πούρων που μας ταξιδεύει στη Βραζιλία συνδυάζοντας 
ιδανικά γλυκές και πικάντικες γεύσεις. 

• Συγκεντρώνει πολύ υψηλές βαθμολογίες (93/100, Cigar Journal)

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador Habano

• Binder: Brazil

• Filler: Brazil, Dom. Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Συνδυάζει ποικιλίες από τη Βραζιλία με γλυκά και πικάντικα 
χαρακτηριστικά, αναδύοντας αρώματα και γήινες νότες βελανιδιάς και 
καφέ αφήνοντας μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία με κρεμώδη 
επίγευση

Pet i t

Robus to

Robus to

T ubos

Gran

T oro



Davidoff
Yamasa

Χαρακτηριστικά σειράς

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Dom. Republic (Yamasa)

• Binder: Dom. Republic (Yamasa)

• Filler: Nicaragua, Dom. Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Full

• Αρώματα: Έντονη εμπειρία με γήινα, πικάντικά και γλυκά αρώματα 
και γευστικές νότες ξηρών καρπών, καφέ, ξύλου και μαύρου πιπεριού 
που διεγείρουν τη γευστική παλέτα

Pet i t

Church i l l

Robus to

T oro
Pi ram ides

• Ο master blender της Davidoff, Henke Kelner, ακολουθώντας τις αξίες και το 
όραμα του ιδρυτή Zino Davidoff προκάλεσε και κατάφερε το ακατόρθωτο

•Σε ένα τόπο όπου κάνεις μέχρι σήμερα δεν τα είχε καταφέρει, ο Henke με την 
ομάδα του παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατάφεραν μετά από 20 χρόνια 
επίμονης δουλειάς να δημιουργήσουν μια μοναδική ποικιλία καπνών

• Σύμφωνα με τον ίδιο, «συνέχισαν, συνέχισαν και… συνέχισαν» μέχρι να το 
κάνουν σωστά και να ακολουθήσουν το όνειρο τους για να μπορούμε να 
ανακαλύψουμε και εμείς σήμερα τη νέα σειρά Davidoff Yamasa



Davidoff
Primeros - Small Cigars

Χαρακτηριστικά σειράς

• Ο σύγχρονος, πολυάσχολος τρόπος ζωής με τους έντονους ρυθμούς έχει 
δημιουργήσει στον καταναλωτή του πούρου την ανάγκη να προσφέρει στον εαυτό 
του μικρές στιγμές απόλαυσης

• Όταν λοιπόν ο χρόνος γίνεται πολυτέλεια, τα small cigars της Davidoff με το βολικό 
τους μέγεθος και τις πολυτελείς τους κασετίνες έρχονται να χαρίσουν μια 
απολαυστική εμπειρία σε λιγότερο από 20 λεπτά

Pr im eros  Dom in ican
Περιέχουν τα ίδια καπνά με αυτά των Davidoff 
White Series και υπόσχονται απολαυστικές 
στιγμές

Ένταση: Light to Medium

Pr im eros  Dom in ican  Maduro Με ελαφρά σκουρότερο Maduro wrapper για 
πιο έντονη και αρωματική απόλαυση

Ένταση: Medium

Ιδιαίτερο σαν τη σειρά Davidoff Nicaragua, με 
πιπεράτες και πικάντικες νότες που 
εξελίσσεται σε κρεμώδεις και γλυκές γεύσεις

Ένταση: Medium

Pr im eros  N ica ragua

Πιο γλυκιά και έντονη γεύση από τα Primeros 
Nicaragua ενώ υπερισχύει μια υπέροχη γεύση 
σοκολάτας

Ένταση: Medium to Full

Pr im eros  N ica ragua  Maduro



Davidoff
Camacho

Χαρακτηριστικά σειράς

• Μια σειρά πούρων με την υπογραφή της Davidoff που παράγονται στην 
Ονδούρα

• Σύμβολα δυναμισμού, χαρακτηρίζονται από την γευστική τους ένταση και 
δύναμη και αντιπροσωπεύουν την αντισυμβατικότητα και την αναζήτηση του 
διαφορετικού και του καινούργιου 

Το χαρμάνι - Corojo

• Wrapper: Original Corojo

• Binder: Original Corojo

• Filler: Original Corojo

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Το μοναδικό στον 
κόσμο με 100% καπνά Corojo, 
συνδυάζει γήινες νότες, αρώματα 
ξύλου με κρεμώδη επίγευση

Coro jo

Robus to  T ubos

Connec t i cu t

Robus to  T ubos

Το χαρμάνι - Connecticut

• Wrapper: Ecuador Connecticut

• Binder: Original Corojo

• Filler: Generoso, Aleman Ligero

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Γήινες και πικάντικες 
νότες, αρώματα ξύλου και 
γλυκιά γεύση για μια 
ολοκληρωμένη εμπειρία



AVO Cigars

Λίγα λόγια για τον Avo Uvezian

• Ο Avo Uvezian (1926-2017) είναι ένα σύμβολο της μουσικής τζαζ και των premium 
χειροποίητων πούρων. Γεννήθηκε σε μια μουσική οικογένεια στο Λίβανο και από 
νεαρή ηλικία ανάπτυξε το ταλέντο του στο πιάνο και στη μουσική τζαζ. 

• Το 1947 έφτασε στη Ν. Υόρκη όπου έπαιξε σε πολλαπλές μουσικές μπάντες ενώ 
παράλληλα συνέχισε τις σπουδές του στο κλασσικό πιάνο. Εκείνη την περίοδο ο
AVO έκανε και την αρχική σύνθεση του “Strangers in the night” του Frank Sinatra. 
Αργότερα βρέθηκε στο Πουέρτο Ρίκο όπου ασχολήθηκε με την αγορά των 
κοσμημάτων. Αλλά το 1974 η μουσική τον κάλεσε πίσω και άρχιζε να παίζει ξανά το 
αγαπημένο του μουσικό όργανο. 

• Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έκανε μια κρίσιμη παρατήρηση: οι άνθρωποι 
δεν έρχονταν μόνο για να ακούσουν μουσική αλλά και γιατί τους άρεσε να 
απολαμβάνουν το πούρο τους. Έτσι ο Avo αγόραζε κάθε βράδυ μερικά τοπικά 
πούρα για να τοποθετήσει πάνω στο πιάνο για όποιον ήθελε να καπνίσει

• Η διαρκής αναζήτηση για τα καλύτερα πούρα, έφεραν τον Avo στη Δομ. 
Δημοκρατία όπου συναντήθηκε με τον master blender της Davidoff, Henke Kelner, 
και το 1987 δημιουργήθηκαν τα πρώτα πούρα AVO στις Η.Π.Α. 

• Το 1995, η Davidoff αγόρασε τα δικαιώματα διανομής της μάρκας και μέσα σε 10 
χρόνια ο AVO είδε τα πούρα του να αυξάνονται από 5.000 πούρα σε 3,2 εκ. πούρα.

•Ο AVO, στα 90α γενέθλια του δήλωνε σε αυτούς που τον ρωτούσαν ποιο είναι το 
μυστικό του ότι κάθε φορά που καπνίζετε πούρα, έχετε δώσει μια επιπλέον μέρα 
στη ζωή σας. Ο ίδιος φιλοδοξούσε να το κάνει μέχρι τα 99 του χρόνια για να πει ότι 
θα μπορούσε να πάει και στα 100.

Σχεδόν το κατάφερε...   

Η εμπειρία

• Σε έναν θορυβώδη και απρόβλεπτο κόσμο, χρειάστηκε ένας μουσικός να 
δημιουργήσει την αρμονία εν μέσω της αναταραχής. Με το πάθος του για την τζαζ, 
μια ακαταμάχητη γοητεία και μια διάθεση για νέες εμπειρίες, ο Avo Uvezian έγινε 
συνθέτης των καλών πούρων ως τρόπο ζωής. Δημιουργώντας σπάνιες και όμορφες 
στιγμές για να γευτείτε και να μοιραστούν όλοι. 

• Κάθε πούρο είναι προσεκτικά σχεδιασμένο για να αντικατοπτρίζει την απροσδόκητη 
φινέτσα της μουσικής του Avo. Περίπλοκη, πολυεπίπεδη, εύκολα ομαλή και 
απείρως προσπελάσιμη. Κάθε παράσταση του βιρτουόζου, που αναδεικνύει την 
κατασκευή του πούρου σε μορφή τέχνης. Από το πνεύμα του για αυτοσχεδιασμό, το 
πάθος του για ταξίδια και τον απέραντο ενθουσιασμό για τη ζωή, τα πούρα AVO 
είναι πραγματικά μια αντανάκλαση του Avo ως άνθρωπο.

• Μια συγχώνευση εξωτικών γεύσεων και πολιτισμών. Μια διαχρονική εκτίμηση για 
τους κλασικούς. Αυθόρμητο, καθοδηγούμενο από την έμπνευση. Για να μοιραστείτε 
μια στιγμή με το AVO πρέπει να βυθιστείτε στον εαυτό σας. Και μέσα σε κάθε 
πούρο, θα βρείτε μια μοναδική εμπειρία, μια κοινή στιγμή και ένα πράγμα που 
αξίζει να θυμηθείτε και να το περάσετε σε φίλους - παλιούς και νέους.



Χαρακτηριστικά σειράς

•Μια σύνθεση του Avo Uvezian, Hendrick Kelner και την επόμενη γενιά των 
καλύτερων δημιουργών χειροποίητων πούρων. Όλοι αυτοί μαζί προσφέρουν 
μια αρμονική εμπειρία γεμάτη με την παράδοση και την τεχνογνωσία του 
καπνού 

•Αποτελεί φόρο τιμής στους αγρότες, τους blenders και τους rollers και 
προσφέρει μια πολύπλοκη γκάμα γεύσεων 

• “Ένα τραγούδι ξαναγεννιέται κάθε φορά που το μοιράζεσαι με κάποιον 
άλλον” – Avo Uvezian

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador Special Sun Grown

• Binder: Dom. Republic

• Filler: Dom. Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Full

• Αρώματα: Ένα γεμάτο μίγμα με πλούσια αρώματα κακάο ενώ οι 
πικάντικες και οι κρεμώδεις νότες είναι ευδιάκριτες καθ’ όλη τη 
διάρκεια 

AVO Cigars
Heritage Series

Her i t age
Shor t  T o rpedo

Her i t age
Robus to



Χαρακτηριστικά σειράς

•Μια σειρά έξω από τα συνηθισμένα για αυτούς που αναζητούν έντονες 
γευστικές εμπειρίες 

•Πρόκειται για τη νέα πρόταση του πούρων AVO που έρχεται να συμπληρώσει 
τις κλασσικές σειρές.

• Εντυπωσιακές συσκευασίες που μαρτυρούν τη μοναδικότητα της σειράς 

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador Habano 2000

• Binder: Mexico

• Filler: Dom. Republic, Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Full

• Αρώματα: Έντονο αρωματικό μίγμα με αρώματα ξηρών καρπών και 
κανέλλας να κυριαρχούν. Νότες καφέ, σοκολάτας και πιπεριού 
έρχονται να συμπληρώσουν ένα εκρηκτικό σύνολο αρωμάτων και 
γεύσεων

AVO Cigars
Syncro Nicaragua Fogata

Sync ro  N ic .  Foga ta
Shor t  T o rpedo

Sync ro  N ic .  Foga ta
Robus to



Macanudo
Maduro

Χαρακτηριστικά σειράς

•Τα Macanudo Maduro λανσαρίστηκαν για πρώτη φόρα στη δεκαέτια του 
1970. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η ζήτηση για πιο δυνατά αρώματα και 
γεύσεις ολοένα μεγάλωνε. Έτσι το 1999, τα Macanudo Maduro, παρουσιάζουν 
ένα νέο πιο πλούσιο αρωματικά προφίλ γεύσης υιοθετόντας τις τάσεις της 
αγοράς

• Τα χειροποίητα πούρα Macanudo Maduro κατασκευάζονται στη Δομινικάνη 
Δημοκρατία με καπνά υψηλής ποιότητας που δίνουν το μοναδικό χαρακτήρα 
σε κάθε πούρο

Το χαρμάνι 
• Wrapper: Connecticut Broadleaf (USA)
• Binder: Mexico 
• Filler: Dominican Republic, Mexico
Χώρα Προέλευσης: Dom. Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Πλούσια, γλυκά και έντονα αρώματα που προσδίδουν 
φινέτσα στην απόλαυση  

T i tan

D ip lom at



Macanudo
Inspirado Orange

Χαρακτηριστικά σειράς

•Η ιστόρια των Macanudo Inspirado αρχίζει το 2014 και μετά από ένα χρόνο 
ανάπτυξης του χαρμανιού και της συσκευασίας παρουσιάζει ένα 
ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που θα σας εμπνεύσει

• Το αποτέλεσμα είναι ένα χαρμάνι που χαρίζει μια μοναδική εμπειρία 
συνδυάζοντας τις αποχρώσεις των διαφορετικών καπνών

• Η μοντέρνα και ελκυστική συσκευασία των Macanudo Inspirado με το ζεστό 
πορτοκαλί χρώμα ταιριάζει απόλυτα με την απόχρωση του Rosalda wrapper 
από την κοιλάδα του San Augustin στις Ονδούρες

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Honduras

• Binder: Honduras 

• Filler: Dominican Republic, Nicaragua, Honduras

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Γήινα και πικάντικα αρώματα ενώ γλυκές νότες είναι 
εμφανείς καθ’ όλη τη διάρκεια

Pet i t  P i r am ide

Robus to

Gigan te



Macanudo Inspirado Orange
Marevas Humi Pack

Πλεονεκτήματα συσκευασίας 

•Η σειρά Macanudo Inspirado Orange καινοτομεί και παρουσιάζει τη μοναδική 
συσκευασία HUMI-PACK που διατηρεί τα επίπεδα υγρασίας του πούρου και 
προστατεύει τη λεπτή γεύση και τα αρώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα 
χωρίς να χρειάζεται υγραντήρας

• Κάθε πούρο είναι αεροστεγώς συσκευασμένο σε ειδικών προδιαγραφών 
διάφανα σακουλάκια και ατομική συσκευασία για εύκολη χρήση και 
μεταφορά

• Σε βολικό display των 20 πούρων ιδανικό για τοποθέτηση κοντά στο ταμείο 
για μεγιστοποίηση των πωλήσεων

Marevas

Hum i -Pack



Macanudo
Inspirado White

Χαρακτηριστικά σειράς

•Τα πούρα Macanudo, από την ίδρυση τους, έχουν κερδίσει τη φήμη τους για 
τη συνέπεια και την απαράμιλλη ποιότητα λανσάροντας ποιοτικές σειρές που 
απευθύνονται στους λάτρεις των πούρων ενώ συνεχίζει να καινοτομεί με νέα 
χαρμάνια

• Η νεότερη σειρά Inspirado, δείχνει για άλλη μια φορά το καινοτόμο πνεύμα 
της μάρκας με ένα πραγματικά φινετσάτο χαρμάνι

• Το Inspirado White έχει ένα ελαφρύ προς μεσαίο σώμα με πλούσια καπνά 
από τη Νικαράγουα, την Ινδονησία και το Μεξικό τυλιγμένα στο χρυσαφένιο 
wrapper Connecticut από το Εκουαδόρ

• Ήδη το Inspirado White έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των Top 25 πούρων για 
το 2018 (Cigar Journal)

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador

• Binder: Indonesia 

• Filler: Nicaragua, Mexico

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Light To Medium

• Αρώματα: Γήινα, κρεμώδη αρώματα και μια νότα μπαχαρικών. 
Πολύπλοκο και προσιτό χαρμάνι που πρέπει να δοκιμάσετε.

Robus to

T oro



CAO
Pilon

Χαρακτηριστικά σειράς

•Μετά από πολλά χρόνια δοκιμών και εντατικής δουλειάς, οι master blenders 
της CAO επαναφέρουν  μια ξεχασμένη τεχνική ζύμωσης των καπνών: τη round 
Pilon 

• H πρακτική ζύμωσης Pilon χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, στην οποία τα 
φύλλα των καπνών τοποθετούνται προσεκτικά σε μικρές στοίβες με 
στρογγυλή διάταξη. Αυτή η διαδικασία της φυσικής ζύμωσης μεγιστοποιεί το 
άρωμα και το χρώμα των φύλλων για να προσφέρει γεύση και εμφάνιση 
απροσπέλαστη των άλλων μεθόδων 

• Η μέθοδος εφαρμόζεται στα μεταξένια wrappers από το Ecuador σπόρου 
Habano και μας ανταμείβει με την πλούσια και περίπλοκη γεύση

• Για όλα λοιπόν τα παραπάνω αξίζει μια επιστροφή σε μια παραδοσιακή 
τεχνική ζύμωσης!!!

Το χαρμάνι 
• Wrapper: Habano Ecuador
• Binder: Nicaragua 
• Filler: Nicaragua
Χώρα Προέλευσης: Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Ένα ισορροπημένο πούρο με βάθος γεύσης, νότες ξύλου 
και μπαχαρικών και μια διακριτική γλυκύτητα.  

Robus to

T oro



CAO
OSA Sol

Χαρακτηριστικά σειράς

•Η ομάδα ανάπτυξης νέων προϊόντων της CAO συνεργάστηκε με μια ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για να δημιουργήσουν το μοναδικό χαρμάνι της σειράς 
OSA Sol

• H διαδικασία ξεκίνησε με την ανάπτυξη wrapper από μια ιδιόκτητη 
καλλιέργεια του 2008 στην περιοχή Olancho San Augustin στις Ονδούρες

• Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες εκείνης της χρονιάς αναδεικνύουν τα 
αιθέρια έλαια των καπνών και προσδίδουν μοναδική γεύση στο πούρο 

• Η καινοτόμα και εντυπωσιακή κασετίνα αποτίνει φόρο τιμής στην περιοχή 
San Augustin και τους ασβεστωμένους αχυρώνες που βρίσκονται στο ίδιο 
αγρόκτημα όπου τα καπνά αποξηραίνονται     

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Honduras

• Binder: Connecticut Broadleaf 

• Filler: Nicaragua, Honduras

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Γεμάτη γεύση με γήινα χαρακτηριστικά και έντονα 
αρώματα

LOT  T

LOT  50

LOT  54



CAO
Flathead

Χαρακτηριστικά σειράς

•Η σειρά Flathead, με τα μοναδικά χαρακτηριστικά, έρχεται να «ταρακουνήσει» 
τα έως τώρα δεδομένα στην αγορά των premium πούρων 

• Όλα τα πούρα της σειράς Flathead είναι box pressed και η εμφάνιση τους 
προσδίδει δυναμισμό ενώ αντιπροσωπεύει την αντισυμβατικότητα και την 
αναζήτηση του διαφορετικού

• Το εντυπωσιακό V770 Big Block με το 70αρι δαχτυλίδι απευθύνεται σε αυτούς 
που τολμούν και αναζητούν τη μοναδικότητα

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Connecticut Broadleaf

• Binder: Habano Connecticut 

• Filler: Nicaragua, Dom. Republic

Χώρα Προέλευσης: Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Full

• Αρώματα: Γεμάτη γεύση και αρώματα με τις γήινες και πικάντικες 
νότες να επικρατούν

V770

B ig  B lock



Reposado
Connecticut – Colorado – Maduro

Χαρακτηριστικά σειράς

• H σειρά Reposado έρχεται από τη Νικαράγουα και προσφέρει εξαιρετική 
ποιότητα στην οικονομικότερη τιμή της αγοράς 

• Διατίθεται σε τρεις ποικιλίες wrapper: το απαλό και μεταξένιο Connecticut, το 
γεμάτο Colorado και το γευστικό Maduro θα αποτελέσει το ιδανικό 
καθημερινό πούρο 

• Πρόκειται για την πιο οικονομική πρόταση χειροποίητου πούρου της αγοράς 
στα πιο δημοφιλή formats

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador - Connecticut & Colorado
Mexico - Maduro

• Binder: Nicaragua

• Filler: Nicaragua

Χώρα Προέλευσης: Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Light to Medium – Medium to Full – Medium

Connec t i cu t Co lo rado Maduro



Η ιστορία της OLIVA χρονολογείται από το 1886 στο Pinar del Rio της Κούβας όπου ο 
Melanio Oliva καλλιεργούσε καπνά. Από την αρχή, ο πατριάρχης της Oliva, πίστευε ότι τα 

καπνά ανώτερης ποιότητας ήταν πρωταρχικής σημασίας. Ωστόσο ο δρόμος δεν ήταν 
εύκολος για την οικογένεια Oliva.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο εγγονός της οικογενείας Gilberto Oliva αναγκάστηκε 
να εγκαταλείψει την πατρίδα του αλλά ήταν τυχερός και βρήκε μια χώρα όπου το έδαφος 

ήταν παρόμοιο με αυτό στην Κούβα: την Νικαράγουα. Η επιμονή του Gilberto και η 
μόνιμη αναζήτηση του για τα καλύτερα καπνά, αποδείχτηκε η πιο σοφή επιλογή, καθώς 

τα αγροκτήματα της Oliva εξακολουθούν να «ανθίζουν» μέχρι και σήμερα. 

Και η ιστορία της Oliva δεν τελειώνει εκεί. Η 4η γενιά της οικογένειας είχε την επιθυμία 
να μετατρέψει αυτά τα ποιοτικά καπνά σε χειροποίητα πούρα υψηλής ποιότητας. Ήταν 

αυτή η επιθυμία που γέννησε την εταιρία πούρων Oliva ξεκινώντας με αργά και σταθερά 
βήματα τη δεκαετία του 1990. Χρόνο με το χρόνο οι συλλογικές προσπάθειες της 

οικογένειας ανταμείφθηκαν καθώς οι σειρές πούρων κέρδιζαν ολοένα την αναγνώριση 
και το 2014 το περιοδικό Cigar Aficionado βράβευσε το Serie V Melanio Figurado το Νο1 

πούρο της χρονιάς με βαθμολογία 96.

Αυτό που ο Melanio Oliva δεν μπορούσε να γνωρίζει ήταν ότι σε μια μικρή πόλη του 
Βελγίου υπήρχε μια οικογένεια με παρόμοια πορεία. Η οικογένεια Vandermarliere, ιδρυτές 

της εταιρίας J. Cortes, μοιράστηκε το ίδιο πάθος για τα πούρα, την παράδοση και την 
οικογένεια. Και οι δυο οικογένειες ένωσαν τις δυνάμεις τους πιστεύοντας στο μέλλον του 

καπνού και στη σημασία των ποιοτικών προϊόντων. 

Η σημερινή γενιά κληρονόμησε όλες αυτές τις αξίες οι οποίες αποτελούν τη βάση της 
παγκόσμιας στρατηγικής τους. Ήταν αυτό το κοινό σύνολο αξιών, και ένα κομμάτι της 
μοίρας, που έθεσε τους τροχούς σε κίνηση και ένωσε αυτές τις δυο μεγάλες οικογένειες. 

Από εκείνη τη στιγμή, τα δυο δισέγγονα των οικογενειών, Fred και Jose, είναι στο «τιμόνι» 
διατηρώντας τις παραδόσεις και υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον από τις δυο πλευρές 

του Ατλαντικού. 

Μαζί συνεχίζουν να γράφουν νέες σελίδες στην περίφημη και πλούσια ιστορία των δυο 
οικογενειών



OLIVA – Αιώνες αγάπης για τα καπνά, τα πούρα και τη ζωή

Κάθε πούρο Oliva περιέχει ένα κομμάτι πλούσιας ιστορίας που 
φτάνει πολλά χρόνια πίσω, ως το 1886. Η ιστορία της Oliva, είναι μια 
ιστορία οικογένειας, παράδοσης και τεχνογνωσίας χρησιμοποιώντας 

καπνά εξαιρετικής ποιότητας. Οι λάτρεις του πούρου έχουν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν αυτό το κομμάτι ιστορίας που βρίσκεται σε 
κάθε πούρο το οποίο δημιουργείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για 

αιώνες. 

Κάθε «τράβηγμα» ενός πούρου Oliva θα σας μεταφέρει στις φυτείες 
καπνών της Νικαράγουας. Εάν κλείσετε τα μάτια σας, θα ακούσετε 

το θρόισμα των φύλλων και να σας πλημμυρίσουν πολύπλοκα 
αρώματα που θα σας μαγέψουν. 

Ανάψτε το Oliva σας και θα νοιώσετε από μόνοι σας την 
πολυπλοκότητα από τα καλύτερα καπνά της Νικαράγουας να 

αναμειγνύονται υπέροχα με τη μοναδική απαλότητα των wrappers 
από τη Sumatra και το Ecuador.

Αυτή είναι η στιγμή σας, με το πούρο σας και ένα μοναδικό 
κομμάτι ιστορίας



Η οικογένεια Oliva εγκαταστάθηκε στη Νικαράγουα και αποτελεί 
ένα από τους μεγαλύτερους καλλιεργητές Cuban seed tobacco. 

H Oliva έχει δημιουργήσει πολλά χαρμάνια υψηλής ποιότητας τα 
οποία έχουν εδραιώσει τη θέση τους στον κατάλογο των κορυφαίων 
25 πούρων του Cigar Aficionado, ενισχύοντας τη γοητεία τους προς 

τους λάτρεις των πούρων παγκοσμίως 



Η Serie O είναι ένα χαρακτηριστικό Nicaraguan Puro.

Τα καπνά Habano καλλιεργούνται με τον παραδοσιακό 
τρόπο. Ο ίδιος σπόρος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας 

όπως στο Esteli, Condega και στην κοιλάδα Jalapa 
προσφέρουν ένα πραγματικά διακριτικό χαρμάνι 



Η Serie V είναι ένα πολύπλοκο χαρμάνι από καπνά long filler  Νικαράγουας.
Συνδυασμένο από το ειδικά ζυμωμένο ligero από την κοιλάδα της Jalapa και το 

εξαιρετικό wrapper Habano Sun Grown.

Αυτό το πούρο αναμιγνύεται για να προσφέρει μια γεμάτη γεύση ενώ ταυτόχρονα 
διατηρεί μια απαράμιλλη απαλότητα. 

Αυτό το γευστικό χαρμάνι παρουσιάζει πολύπλοκα αρώματα καπνού μαζί με 
πλούσιες νότες καφέ και μαύρης σοκολάτας.

Ένα λεπτό και καλά ισορροπημένο άρωμα μπαχαρικού είναι παρόν σε όλη τη 
διάρκεια 



Το Melanio Gran Reserva φέρει το όνομα του ιδρυτή και αποτελεί 
τη ναυαρχίδα της εταιρίας. 

Όπως και η Serie V, είναι ένα γεμάτο γευστικά πούρο και την ίδια στιγμή απαλό. 

Τα καπνά είναι ένα μίγμα από Oliva Nicaraguan Habano δίνοντας έμφαση στα 
καπνά από την κοιλάδα της Jalapa, μια περιοχή γνωστή για τα λεπτότερα φύλλα 

καπνού έναντι αυτών από τις περιοχές Esteli και Condega.  
Αυτό το προσεκτικά παλαιωμένο χαρμάνι παράγει έναν ιδιαίτερα γευστικό καπνό.
Το wrapper είναι ένας μοναδικός σπόρος της οικογένειας Oliva που καλλιεργείται 

στο Ecuador. 

To Melanio είναι ένα εξαιρετικά απαλό πούρο και αποτελείται μόνο από τα 
καλύτερα premium και παλαιωμένα καπνά που ξεχειλίζουν από γεύση. 



Θεωρείται ένα από τα πιο καινοτόμα concepts στην αγορά των πούρων.

Το Nub είναι μια σειρά κοντών και γεμάτων πούρων που 
δημιουργήθηκαν για να αιχμαλωτίσουν την ουσία και τη γεύση ενός 

πούρου. 

Αυτά τα πούρα είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου με το χέρι με 
πυκνά και γεμάτα καπνά, επιτρέποντας σε κάθε ένα να καίει αργά 
διατηρώντας παράλληλα ένα χρόνο απόλαυσης συγκρίσιμο με τα 

συμβατικά μεγέθη πούρων



Καλλιεργείται κάτω από τον νεφελώδη ουρανό του Ecuador. 

Αυτός ο σπόρος Connecticut είναι ελαφρύς και κρεμώδης και παραμένει 
ένα από τα αγαπημένα καπνά των aficionados παγκοσμίως. 

Θα εκπλαγείτε με την πολυπλοκότητα του wrapper που προσδίδει σε 
αυτά τα διαμετρήματα πούρων. 



Μεγαλωμένο στο Cameroon της Αφρικής, αυτό το wrapper έχει μια 
ιδιαίτερη γεύση και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Το Cameroon wrapper είναι λεπτό και ανάγλυφο αλλά ταυτόχρονα 
ελευθερώνει πλούσια αρώματα κέδρου και καφέ



Το Habano wrapper ήταν πάντα το wrapper επιλογής για τους 
κατασκευαστές πούρων στην Κούβα. 

Προσδίδει μια δυνατή και γεμάτη γεύση και είναι το πιο πολύπλοκο απ’ 
όλα τα wrappers. 

To Habano wrapper καλλιεργείται στη Νικαράγουα όπως και όλα τα 
καπνά για αυτό το πλούσιο χαρμάνι 


