
Uniflame S.A., March 2023
Hand Made Cigars Catalog 2023



La Aurora Cigars
Η Ιστορία

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 116 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 Claro - 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) 

• Binder: Indonesia

• Filler: Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Belicoso 52 159 25

Toro 50 152 25 

Robusto 50 127 25 

Sumo Short Robusto 54 102 25 



La Aurora
Principes Maduro – 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: Indonesia (Maduro)

• Binder: Indonesia

• Filler: Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Sumo Short Robusto 54 102 25

Toro 50 152 25

Robusto 50 127 25



La Aurora
Principes Nicaragua – Long Filler

Χαρακτηριστικά σειράς

• Η La Aurora εμπλουτίζει την επιτυχημένη γκάμα long filler πούρων Principes, με 
την προσθήκη της σειράς Principes Nicaragua.
• Πρόκειται για μια σειρά πούρων που παράγονται αποκλειστικά από καπνά με 

χώρα προέλευσης τη Νικαράγουα.
•Το συστατικό της επιτυχίας βρίσκεται στο χαρμάνι, όπου μετά τη σειρά ADN, η La 

Aurora χρησιμοποιεί ξανά το Andullo δημιουργώντας ένα έντονο πούρο, με 
ιδιαίτερα αρώματα που το καθιστούν ένα από τα πιο απολαυστικά πούρα της 
κατηγορίας. 

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Nicaragua
• Binder: Nicaragua
•Filler: Nicaragua (Andullo)

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: οι πικάντικες και ξυλώδης νότες των καπνών της Νικαράγουα, 
συνδυάζονται αρμονικά με τις πλούσιες νότες τροπικών φρούτων, ξηρών 
καρπών και καραμέλας που αναδύονται από το Andullo. 

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Sumo Short Robusto 54 102 25

Robusto 50 127 25



La Aurora Cigars
Tobaccos of the World

Η συλλογή Tobaccos Of The World αποτελεί ένα ταξίδι γεύσεων με 

διαφορετικά καπνά από όλο τον κόσμο και βασίζεται στην πιο 

αναγνωρισμένη σειρά της La Aurora, την 107. Μέσα από αυτή τη συλλογή, 

οι καπνιστές πούρων συμμετέχουν στο  ταξίδι των premium χειροποίητων 

πούρων και ανακαλύπτουν τις πτυχές και τα χαρακτηριστικά των φύλλων 

wrapper ανάλογα με την χώρα προέλευσής τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 

(Connecticut), το Εκουαδόρ και η Νικαράγουα αποτελούν την πρώτη σειρά 

για τη συλλογή Tobaccos Of The World με την  107 Nicaragua να είναι η 

πρώτη στάση σε αυτό το ταξίδι.

«Εργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια με καπνά από διαφορετικές 

περιοχές όπως η Βραζιλία, η Αφρική, το Εκουαδόρ, η Νικαράγουα, και 

φυσικά ο Άγιος Δομίνικος. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να 

δημιουργήσουμε αυτή τη συλλογή και να επιτρέψουμε στους καπνιστές 

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα πιο αναγνωρισμένα καπνά 

κάθε περιοχής», President of La Aurora, Guillermo León.



La Aurora
107 Ecuador

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)

• 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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Gran 58 178 21

Toro 54 140 21

Corona 42 140 21

Robusto 50 127 21

Sumo short Robusto 58 102 21

Zeppelin 58 102 20



La Aurora
107 USA (Maduro) 

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: 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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Gran (Maduro) 58 178 21

Robusto (Maduro) 50 127 21



La Aurora
107 Nicaragua

Χαρακτηριστικά σειράς

• Η La Aurora πάντα με γνώμονα την άριστη ποιότητα βασίζεται στην πιο 
αναγνωρισμένη διεθνώς σειρά της την 107 και δημιουργεί τη σειρά 107 Nicaragua 
με καπνά αποκλειστικά από τη χώρα της Νικαράγουα.

• Η 107 Nicaragua αποτελεί τον πρώτο σταθμό της συλλογής Tobaccos Of The World 
και σηματοδοτεί την έναρξη ενός ταξιδιού που θα μας φέρει κοντά στις γεύσεις και 
τις ιδιαιτερότητες των καπνών κάθε περιοχής ανά τον κόσμο.

Το χαρμάνι 
• Wrapper: Nicaragua (Esteli)

• Binder: Nicaragua (Condega)

• Filler: Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: μια ποικιλία από πικάντικες νότες και μια απαλή γεύση 
δέρματος δίνουν το παρόν με το άναμμά του πούρου. Μια πλούσια 
ισορροπία από χώμα, ξύλο και νότες λουλουδιών χαρακτηρίζει τη 
συνέχεια ενώ μια χαρακτηριστική γεύση γλυκόριζας και καρυδιάς 
σφραγίζουν το τελείωμα.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 127 20

Gran Toro 58 152 20



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.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος
(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 127 20

Toro 52 152 20

Gran Toro 58 152 20



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. 

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Sumo Short Robusto 58 102 25

15 min Break 42 89 5



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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Gran Toro 58 152 20

Robusto 50 127 20



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.  

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος
(mm)

Κασετίνα

Gran Toro 58 152 20

Robusto 50 127 20

•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.



La Aurora Original Blends
Maduro 1985

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 Maduro 1985 είναι τέλειο  
μείγμα, καλά ισορροπημένο με το γνωστό wrapper Μaduro 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: Brazil  

• Binder: Ecuador

• Filler: Dominican Republic, Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Full

• Αρώματα: Ένα πούρο που προσφέρει μια ευχάριστη καπνιστική 
εμπειρία που ξεκινά με γήινες νότες και ελαφριά αίσθηση πιπεριού. 
Συνεχίζει με μία μίξη αποξηραμένων φρούτων, μαύρης σοκολάτας και 
αμυγδάλου. Διακριτικές νότες καφέ και φρούτων χαρακτηρίζουν το 
τελείωμα.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος
(mm)

Κασετίνα

Gran Toro 58 152 20

Robusto 50 127 20



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)



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 

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος
(mm)

Κασετίνα

Gran Toro 58 152 20

Robusto 50 127 20

La Aurora
ADN Dominicano (Dominican DNA)



La Aurora 
Leon Jimenes Connecticut

Χαρακτηριστικά σειράς

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Connecticut (Ecuador)

• Binder: Cibao Valley (Dom. Rep)

• Filler: Cibao Valley (Dom. Rep), Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: απαλό χαρμάνι με κρεμώδη χαρακτήρα. Νότες ξύλου, 
κακάο και ξηρών καρπών κυριαρχούν στο σύνολο του πούρου.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος
(mm)

Κασετίνα

No 4 42 141 10

Robusto 50 127 10

•H La Aurora προκειμένου να τιμήσει τον Ιδρυτή της,  Eduardo Leon Jimenes, 
και τον αδερφό του Herminio Leon Jimenes, που συνέχισε την παράδοση της 
οικογένειας Leon όταν ο Eduardo απεβίωσε, δημιούργησε το 1953 μια σειρά 
πούρων που φέρει το όνομα τους.

• Πρόκειται για μια σειρά που διατηρεί αναλλοίωτες τις αρχές της οικογένειας 
Leon αφού απαρτίζεται από πούρα με απαράμιλλη ποιότητα και άκρως 
ελκυστικά αρώματα και γέυσεις.



La Aurora 
Leon Jimenes Prestige

Χαρακτηριστικά σειράς

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Connecticut (Ecuador)

• Binder: Ecuador

• Filler: Cibao Valley (Dom. Rep), Nicaragua, Peru

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Διακριτικές νότες κέδρου και δέρματος συνδυάζονται 
αρμονικά με αρώματα κακάο και ξηρών καρπών. Στο τελειώμα, νότες 
κανέλας και κόκκινων φρούτων, δίνουν δυναμικό παρόν και 
ολοκληρώνουν μια εκλεπτυσμένη καπνιστική εμπειρία. 

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος
(mm)

Κασετίνα

Churchill 47 178 10

Robusto 50 127 10

•H La Aurora προκειμένου να τιμήσει τον Ιδρυτή της,  Eduardo Leon Jimenes, 
και τον αδερφό του Herminio Leon Jimenes, που συνέχισε την παράδοση της 
οικογένειας Leon όταν ο Eduardo απεβίωσε, δημιούργησε το 1953 μια σειρά 
πούρων που φέρει το όνομα τους.

• Πρόκειται για μια σειρά που διατηρεί αναλλοίωτες τις αρχές της οικογένειας 
Leon αφού απαρτίζεται από πούρα με απαράμιλλη ποιότητα και άκρως 
ελκυστικά αρώματα και γέυσεις.



Santiago

Χαρακτηριστικά σειράς

• Παράγεται από την παγκοσμίου φήμης εταιρία παραγωγής χειροποίητων 
πούρων, La Aurora.

• Μια σειρά που συνδυάζει την εξαιρετική ποιότητα και την οικονομική τιμή

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador (Connecticut) 

• Binder: Indonesia

• Filler: Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to light

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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 127 20

Toro 50 152 20

Churchill 50 178 20



Davidoff Cigars
Η Ιστορία

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
Zino Nicaragua

Χαρακτηριστικά σειράς

• H νέα σειρά της Davidoff, Zino Nicaragua, απευθύνεται σε όσους αναζητούν νέες 
εμπειρίες και δε συμβιβάζονται με την απλή και μονότονη καθημερινότητα.

• Για το λόγο αυτό, η Davidoff , επαναπροσδιορίζει τη σειρά Zino,  συνθέτοντας ένα 
πολυποίκιλο μίγμα καπνών απο τη Νικαράγουα, τις Ονδούρες και τη Δομινικανή 
Δημοκρατία  που σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα, προσφέρει ένα απαλό και 
γευστικό πούρο ιδανικό για όλες τις ώρες και περιστάσεις της ημέρας.  

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador Connecticut
• Binder: Semilla 56 Nicaragua
• Filler: Olancho Visus & Jamastran Visus Honduras - Ometepe Visus Nicaragua - San 

Vicente Mejorado Seco Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: Το άναμμα του πούρου συνοδεύεται από νότες φρέσκου 
πιπεριού ενώ μια διαρκής επίγευση κέδρου και καφέ κάνει αισθητή της 
παρουσία της. Τις νότες πιπεριού διαδέχονται σταδιακά αρώματα αλμυρών 
ξηρών καρπών ενώ παράλληλα το πούρο ισορροπεί και αποκτά ένα 
κρεμώδη χαρακτήρα. Aρώματα καφέ, μπαχαρικών και μάυρης σοκολάτας 
δίνουν δυναμικά το παρόν τους στο τελείωμα χωρίς να αλλάζει η ένταση του 
πούρου και αφήνουν μια ευχάριστη υστερόγευση. 

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Short Torpedo 52 102 25 - 4 

Robusto 54 127 25 - 4 

Toro 50 152 25

Robus to

T oro

Shor t  T o rpedo



Davidoff
White Series - Aniversario

Χαρακτηριστικά σειράς

•Η σειρά Aniversario, που παράγεται μόνο από τα καλύτερα καπνά και τους 
καλύτερους roller της Davidoff στη Δομινικανή Δημοκρατία, δημιουργήθηκε 
για να τιμήσει τα 80α γενέθλια του ιδρυτή Zino Davidoff το 1986.

•Η σειρά Aniversario εισάγει ασυνήθιστες αρμονίες εξαιρετικών αρωμάτων και 
ακαταμάχητων επιπέδων γεύσης για τις ειδικές περιστάσεις. Απαρτίζεται από 
πούρα που προσφέρουν ένα ελαφρύ αλλά πλούσιο σώμα, τα οποία 
τυλίγονται προσεκτικά από ένα βελούδινο φύλλο wrapper του Εκουαδόρ.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador

• Binder: Piloto Cubano

• Filler: Piloto, Dom. Republic, San Vincente

Ένταση – γευστικό προφίλ

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Ani Entreacto 43 89 20

Ani Short Perfecto 52 124 25

Ani Special R 50 124 25

Ani Νο3 50 152 10

En t reac to

Shor t  Pe r f ec to

No3

Spec ia l  R

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: στην αρχή συναντάμε ένα απαλό άρωμα κέδρου και ξύλου, 
ενώ μια πλούσια, ελαφρώς πικάντικη νότα σε συνδυασμό με νότες 
ξηρών καρπών χαρακτηρίζουν το τελείωμα. Μια εκλεπτυσμένη 
ισορροπία κρεμώδους απαλότητας και φρέσκου κέδρου σφραγίζουν 
όλο τη διάρκεια της απόλαυσης.



Davidoff
White Series - Signature

Χαρακτηριστικά σειράς

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

•Αποτελείται από μοναδικά formats και προσφέρει μια απολαυστική 
καπνιστική εμπειρία που αυτόματα την κατατάσσει στη best seller σειρά της 
Davidoff σε παγκόσμιο επίπεδο.

•Το πούρο Davidoff Signature No 2 αποτελούσε στο αγαπημένο πούρο του Zino
Davidoff.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador Connecticut

• Binder: Hybrid Connecticut – Habano seco from Ecuador 

• Filler: San Vicente seco, Olor Seco, San Vicente Volado

Ένταση – γευστικό προφίλ

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

1000 34 117 25

2000 43 129 25

No 2 38 152 25

1000

• Ένταση: Mild to Medium

• Αρώματα: Η σειρά Signature προσφέρει ένα γεμάτο, ποικιλόμορφο, 
αρωματικό μίγμα με ξυλώδεις γήινες νότες που συνδυάζονται άψογα 
αφήνοντας μια γλυκιά και κρεμώδη επίγευση.

2000

No 2



Davidoff
White Series – Grand Cru

Χαρακτηριστικά σειράς

• Το 1946, ο Zino Davidoff αποφάσισε να λανσάρει μια ξεχωριστή και καινοτόμο 
σειρά πούρων που θα είχε πολλές ομοιότητες με τα φημισμένα γαλλικά 
κρασιά της Bordeaux.

• Δημιούργησε έτσι, μια εκλεπτυσμένη σειρά πούρων που αποτελείται από τα 
καλύτερα καπνά, προσεκτικά διαλεγμένα από τις καλύτερες σοδειές.

• H γαλλική λέξη Cru στην ορολογία των κρασιών σηματοδοτεί τις σοδειές ενώ 
όρος Grand Cru συμβολίζει τις σοδειές με την υψηλότερη ποιότητα και φήμη.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador Connecticut

• Binder: Piloto Seco from Ecuador 

• Filler: San Vicente Ligero, Piloto Seco, Olor Seco (Dominican Republic)

Ένταση – γευστικό προφίλ

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

No 5 41 102 25

Robusto 52 133 25

Toro 54 152 25

No 5

• Ένταση: Mild 

• Αρώματα: Η σειρά Grand Cru φημίζεται για τις απαλές νότες 
λουλουδιών με γλυκιά επίγευση – όπως ακριβώς και ένα καλό γαλλικό 
κρασί από την περιοχή Bordeaux. Κρεμώδης νότες κέδρου, γλυκόριζας 
και φουντουκιού συνδυάζονται αρμονικά με αρώματα αποξηραμένων 
φρούτων δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη καπνιστική εμπειρία.

Robus to

T oro



Davidoff
White Series – Winston Churchill

Χαρακτηριστικά σειράς

• Μια σειρά εμπνευσμένη από τον εμβληματικό ηγέτη και cigar aficionado που 
συνδυάζει όλες τις αξίες της Davdoff, με ένα πολύπλοκο και μοναδικό χαρμάνι 
από ποικιλίες των πιο εκλεκτών καπνών, που έχει κερδίσει επάξια βραβεία 
διέθνούς απήχησης (D.R. Best Brand 2016. Cigar Journal)

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador (habano seed)

• Binder: Peru (Pelo d’oro visus)

• Filler: Dominican Republic, Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 52 133 20

Toro 54 152 20

Robus to

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: η σειρά Winston Churchill, συνδυάζει αρμονικά νότες 
πιπεριού, καφέ, ξύλου και μπαχαρικών αφήνοντας μια κρεμώδη 
επίγευση με πλούσιο άρωμα.

T oro



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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Pet i t

Robus to

Robus to

T ubos

Gran

T oro

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 54 114 12

Petit Robusto 50 83 14 

Gran Perfecto 50-61 127 12

Gran Toro 58 140 12

Gran

Per f ec to



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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

T oro

Robus to

T ubos Robus to

Box  Pressed

T oro

Box  Pressed

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 127 12

Toro 54 140 12

Diadema 50 165 12

Robusto 

Box Pressed

48 127 12

Toro

Box Pressed

52 152 12

D iadem a



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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023 

Μέγεθος Ring Μήκος (mm) Κασετίνα

Robusto 52 125 20 – 4

Churchill 48 178 20 – 4

W SC – T he  La te  Hour
Robus to

W SC – T he  La te  Hour

Church i l l

Davidoff
Winston Churchill - The Late Hour



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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Pr im eros  Dom in ican

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Primeros 34 105 6 

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 Escurio, με 
πιπεράτες και πικάντικες νότες που 
εξελίσσεται σε κρεμώδεις και γλυκές γεύσεις

Ένταση: Medium

Pr im eros Escur io

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



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  

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Diplomat 38/60/44 114 10

D ip lom at



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.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 127 20

Toro 50 165 20

Robus to

T oro



Macanudo
Inspirado Red

Χαρακτηριστικά σειράς

•Η σειρά Macanudo εμπλουτίζεται με την προσθήκη του Inspirado Red που 
παράγεται στη Νικαράγουα απο τη Scandinavian Tobacco Group.

•Το μίγμα καπνών απο το ηφαιστιακό έδαφος της Νικαραγουα σε συνδυασμό 
με τις ιδιαίτερες τεχνικές παλαίωσης μας προσφέρουν ένα έντονο και πλούσιο 
πούρο.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuadoran Habano Ligero

• Binder: Nicaraguan Jalapa

• Filler: Nicaraguan Ometepe (12 ετών) – Nicaraguan Esteli (5 ετών)

Χώρα Προέλευσης: Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Full

• Αρώματα: Νότες από πιπέρι και μπαχαρικά κυριαρχούν σε όλο το 
χρόνο απόλαυσης, δίνοντας έτσι το στίγμα των καπνών της κεντρικής 
Αμερικής.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 127 20

Gigante 60 152 20

Robus to

G igan te



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.  

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 52 127 20

Toro 58 152 20

Robus to

T oro



CAO
Bones

Χαρακτηριστικά σειράς

• Το όνομα της σειράς CAO Bones, όπως και τα ονόματα των πούρων είναι 
εμπνευσμένα από το γνωστό παιχνίδι Dominο αφού στο παρελθόν τα 
διάφορα μέρη του φτιάχνονταν κατα κύριο λόγο από ελεφαντόδοντο και 
κόκκαλα ζώων. 

• Οι master blender της Scandinavian Tobacco Group, δημιούργησαν μια σειρά 
που αντικατοπτρίζει τις χαλαρές και ευχάριστες στιγμές με φίλους όπου ένα 
καλό πούρο αποτελεί το τέλειο συνοδευτικό. 

• Η σειρά CAO Bones αποτελεί ένα έντονο μίγμα που παράγεται στο 
εργοστάσιο του Esteli της Νικαράγουα και είναι ικανό να διεγείρει ευχάριστα 
τη γευστική παλέτα ακόμα και των πιο έμπειρων aficionado ανά τον κόσμο. 

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Connecticut Broadleaf USA
• Binder: Connecticut USA
• Filler: Dominican Rep., Honduras, Nicaragua
Χώρα Προέλευσης: Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: πλούσιο και πικάντικο μίγμα με νότες ξύλου, ξηρών 
καρπών, κακάο και καραμέλας.  

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Double Robusto 54 127 20

Ch ick en  Foo t



CAO
Cameroon Perfecto

Χαρακτηριστικά σειράς

• Η φημισμένη και πολυβραβευμένη μάρκα πούρων CAO διευρύνει τη γκάμα της με 
την προσθήκη του CAO Cameroon Perfecto για να τιμήσει τα 30α γενέθλια της.

•Πρόκειται για ένα μοναδικό και ασυνήθιστο μέγεθος σε σχήμα Short Perfecto, 
ιδανικό για σύντομα και απολαυστικά διαλείμματα κατα τη διάρκεια της ημέρας.

• Το CAO Cameroon Perfecto αποτελείται από ένα αρκετά σύνθετο αλλά άρτια 
ισορροπημένο μίγμα καπνών ενώ παράλληλα η κατασκευή του αγγίζει την 
τελειότητα.

• Το σπάνιο και δυσεύρετο wrapper από το Καμερούν σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά 
καπνά του filler και binder από τη Νικαράγουα δημιουργούν μια άκρως απολαυστική 
καπνιστική εμπειρία.

•Παράγεται στο εργοστάσιο της Scandinavian Tobacco Group (General Cigar) με έδρα 
τη Νικαράγουα.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Cameroon

• Binder: Nicaragua

• Filler: Nicaragua

Χώρα Προέλευσης: Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium 

• Αρώματα: Γλυκές αρωματικές νότες καφέ αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό του 
wrapper από το Καμερούν, ενώ τα καπνά της Νικαράγουα συμμετέχουν δυναμικά 
αποδίδοντας γήινες και πικάντικες νότες δημιουργώντας ένα άκρως γευστικό, 
απολαυστικό και ισορροπημένο πούρο.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Short Perfecto 48 102 20

Shor t  Pe r f ec to



Χαρακτηριστικά σειράς

• Η σειρά Silencio Red Dot (Cohiba Red Dot στις Η.Π.Α.) παράγεται στη Δομινικανή Δημοκρατία για 
λογαριασμό της Scandinavian Tobacco Group (STG) αποκλειστικά από τους καλύτερους Cigar Rollers 
ώστε να επιτευχθεί ένα, αναμφίμβολα, αψεγάδιαστο αποτέλεσμα. 

• Πρόκειται για ένα αριστοτεχνικό μίγμα, προσεκτικά παλαιωμένων, καπνών που απευθύνεται  
στους πιο απαιτητικούς aficionado ανά τον κόσμο.

•Το σπάνιο και δυσεύρετο wrapper από το Cameroon δίνει ένα μοναδικό χαρακτήρα στο πούρο και 
βάζει τη σφραγίδα του σε μια απόλυτα εκλεπτυσμένη καπνιστική εμπειρία. 

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Cameroon

• Binder: Indonesian Jember

• Filler: Dominican Piloto Cubano aged in Tercios

Χώρα Προέλευσης: Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium 

• Αρώματα: πολυδιάστατη κρεμώδης γεύση που συνοδεύεται από 
γήινες και πικάντικες νότες.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 49 127 25

Robus to

SILENCIO
Red Dot



La Estrella Polar

Χαρακτηριστικά σειράς

•Η  Scandinavian Tobacco Group λανσάρει το νέο brand,La Estrella, που 
παράγεται από υψηλής ποιότητας long filler καπνά. 

•Πρόκειται για μια οικονομική σειρά χειροποίητων πούρων  που  αποτελείται  
από ένα ξεχωριστό και πολυποίκιλο μίγμα καπνών από την Κολομβία, τη 
Νικαράγουα, την Ινδονησία και το Εκουαδόρ.

•Ο συνδυασμός αυτός έχει σαν αποτέλεσμα ένα ελαφρύ και εύγευστο πούρο 
που σίγουρα θα σας εκπλήξει ενώ παράλληλα η τιμή του είναι άκρως 
δελεαστική.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador

• Binder: Indonesia 

• Filler: Nicaragua, Colombia

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Light to Medium

• Αρώματα: έντονα αρώματα πιπεριού, καβουρδισμένου καφέ και 
καραμέλας εναρμονίζονται σε ένα πολύπλοκο και προσιτό χαρμάνι 
που αξίζει να δοκιμάσετε.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 127 20

Gigante 60 152 20

Robus to

G igan te



La Estrella Solar

Χαρακτηριστικά σειράς

• Ένα χρόνο μετά  το λανσάρισμα  της επιτυχημένης οικονομικής σειράς, La Estrella Polar, 
το brand La Estrella εμπλουτίζεται με μια νέα σειρά, τη La Estrella Solar. 

• Πρόκειται για μια σειρά με πιο έντονο γευστικό προφίλ από τη σειρά Polar, με wrapper 
και binder φύλλα καπνού που προέρχονται από την Ινδονησία και filler καπνά από την 
Κολομβία, την Ονδούρα και τη Νικαράγουα. 

• O συνδυασμός καπνών από διαφορετικές χώρες προέλευσης έχει σαν αποτέλέσμα ένα 
εύγευστο ισορροπημένο πούρο, έντονο σε γέυση και ιδανικό για καθημερινή απόλαυση.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Indonesia

• Binder: Indonesia 

• Filler: Nicaragua, Colombia, Honduras

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: γήινες και πικάντικες νότες εναρμονίζονται σε ένα 
πολύπλοκο και προσιτό χαρμάνι που αξίζει να δοκιμάσετε.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 127 20

Gigante 60 152 20

Robus to

G igan te



Don Tomás
Classico

Χαρακτηριστικά σειράς

• H σείρα πούρων Don Tomas αποτελεί ένα από τα παλαιότερα brand χειροποίητων 
πούρων με έδρα τις Ονδούρες (Danli, El Paraiso) και αποτελεί εμπορικό σήμα της 
Scandinavian Tobacco Group (General Cigar Factory)

•Έχει κερδίσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα παγκοσμίως αφού πρόκειται για μια σειρά 
premium χειροποιήτων πούρων με υψηλή ποιότητα κατασκευής και απολαυστική γεύση 
σε εξαιρετικά οικονομική τιμή.

• Στα πούρα Don Tomas Classico συνδυάζονται αμονικά καπνά από τις Ονδούρες και τη 
Νικαράγουα που έχουν υποστεί ενδελεχείς διαδικασίες ωρίμανσης, ενώ η εξαιρετική τους 
κατασκευή διασφαλίζει μια άνετη και άρτια καύση.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Habano Seed - Honduras

• Binder: Honduras

•Filler: Nicaragua, Honduras

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium

• Αρώματα: πρόκειται για ένα σύνθετο και απολαυστικό μίγμα με 
γλυκές ξυλώδης νότες και αρκετά κρεμώδη χαρακτήρα.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 140 25

Robus to



Don Tomás
Bundles (Hand Made in the Dominican Republic)

Χαρακτηριστικά σειράς

• H σείρα πούρων Don Tomas αποτελεί ένα από τα παλαιότερα brand χειροποίητων 
πούρων με έδρα τις Ονδούρες (Danli, El Paraiso) και αποτελεί εμπορικό σήμα της 
Scandinavian Tobacco Group (General Cigar Factory)

•Έχει κερδίσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα παγκοσμίως αφού πρόκειται για μια σειρά 
premium χειροποιήτων πούρων με υψηλή ποιότητα κατασκευής και απολαυστική γεύση 
σε εξαιρετικά οικονομική τιμή.

• H νέα σειρά πούρων Don Tomas Βundles παράγεται στις εγκαταστάσεις της Scandinavian 
Tobacco Group στη Δομινικανή Δημοκράτια (General Cigar Factory) και αποτελείται από 
καπνά με διαφορετικές χώρες προέλευσης και ποικιλίες.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador

• Binder: Connecticut USA

•Filler: Dominican Republic,  Mexico

Χώρα Προέλευσης: Dominican Republic

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: πρόκειται για ένα σύνθετο και απολαυστικό μίγμα με 
γλυκές ξυλώδης νότες και αρκετά κρεμώδη χαρακτήρα.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 114 10

Robus to



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

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Πακέτο

Robusto 50 127 10

Toro 50 152 10

Churchill 50 178 10

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Πακέτο

Robusto Maduro 50 127 10

Toro Maduro 50 152 10

Connec t i cu t Co lo rado Maduro

T oro  6x50

Robus to  5x50

Church i l l  7x50



Joya De Nicaragua
Η Ιστορία

Η Joya De Nicaragua ιδρύθηκε το 1968, αποτελώντας το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής χειροποίητων πούρων 
στη Νικαράγουα με έδρα τη πόλη του Esteli, γνωστή και ως παγκόσμια πρωτεύουσα του καπνού. 

Οι ιδρυτές της, Simon Camacho & Francisco Bermejo εγκατέλειψαν το 1968 την Κούβα αναζητώντας νέες 
ευκαιρίες στα πλούσια ηφαιστιακά εδάφη της Νικαράγουα και ίδρυσαν την εταιρία που αργότερα και ως σήμερα 

είναι γνωστή ως Joya De Nicaragua.
Τα πούρα Joya De Nicaragua έγιναν πολύ γρήγορα γνωστά και μέσα σε μια πολυτάραχη περίοδο πολιτικών 
συγκρούσεων που έλαβαν χώρα τη δεκαετιά του  80’ στη Νικαράγουα, κατάφεραν όχι μόνο να κρατήσουν 

αναλύωτο το χαρακτήρα τους αλλά και να κατακτήσουν την παγκόσμια αγορά, έχοντας παρουσία σε 
περισσότερες από 50 χώρες. 

Για τους ανθρώπους της Joya De Nicaragua η ποιότητα δεν είναι υποχρέωση αλλά ύψιστη δέσμευση.



Χαρακτηριστικά Σειράς
Η σειρά Antaño δημιουργήθηκε πριν από περίπου 15 χρόνια για να αποδώσει φόρο τιμής στην πρωταρχική σειρά 
χειροποίητων πούρων που έκανε γνωστή τη Joya De Nicaragua στις Ηνωμένες πολιτείες τη δεκαετία του 1970. Η 
λέξη Antaño στα Ισπανικά σημαίνει «Παρελθόν» και εκφράζει απόλυτα την «ψυχή» της συγκεκριμένης σειράς.

ΜΙΓΜΑ

WRAPPER

Nicaraguan  

Hab. Criollo

ΕΝΤΑΣΗ

5/5

BINDER

Nicaraguan

FILLER

Nicaraguan

20
BOX

ΒΡΑΒΕΙΑ  & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Alisado 52 152 20

Gran Consul 60 121 20

Γεύσεις και αρώματα

Σαν αυθεντικό πούρο Νικαράγουας, είναι εξαιρετικά έντονο και πικάντικο καθόλη τη διάρκεια του χρόνου 
απόλαυσης ενώ στο τελείωμα κυριαρχούν γήινα αρώματα.



ANTAÑOANTAÑO

Χαρακτηριστικά Σειράς
Η σειρά Joya de Nicaragua Antaño Gran Reserva έχει ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα με τη σειρά Antaño και το μίγμα 
καπνών της αποτελέιται από τα πιο πλούσια και λιπαρά καπνά της Νικαράγουα. Στη σειρά αυτή χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά καπνά παλαίωσης 5 ετών, δίνοντας στο πούρο μια πιο εκλεπτυσμένη και ώριμη υπόσταση.

ΕΝΤΑΣΗ

4/5

ΜΙΓΜΑ

WRAPPER

Nicaraguan  

Hab. Criollo

BINDER

Nicaraguan

FILLER

Nicaraguan

ΒΡΑΒΕΙΑ  & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto Grande 52 140 20

Γεύσεις και Αρώματα
Πρόκειται για ένα αρκετά έντονο και πικάντικο πούρο. Νότες καφέ, δέρματος και καραμέλας συνυπάρχουν 

αρμονικά και προσφέρουν μια σύνθετη και παράλληλα εκλεπτυσμένη καπνιστική εμπειρία.



Χαρακτηριστικά Σειράς
Η σειρά Antaño CT λόγω του μεταξένιου Connecticut wrapper φαντάζει σαν ένα πιο απαλό χαρμάνι σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες σειρές Antaño. Στην παραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα αρκετά πολύπλοκο μίγμα, αριστοτεχνικά 

επιλεγμένο και με έντονο χαρακτήρα που αψηφά κάθε προσδοκία.

ΜΙΓΜΑ

WRAPPER

Ecuadorian 

Connecticut Shade

BINDER

Nicaraguan

FILLER

Nicaraguan

20
BOX

ΒΡΑΒΕΙΑ  & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 52 127 20

Toro 50 152 20

Γεύσεις και αρώματα
Πρόκειται για ένα έντονο πόυρο που ξεχωρίζει για την κρεμώδη γεύση και τις έντονες πικάντικες νότες. Οι 

πλούσιες και δυνατές γεύσεις των καπνών της Νικαράγουα έρχονται σε «αντιπαράθεση» με την απαλή γεύση 
των καπνών Connecticut, δημιουργώντας ένα αρκετά ανατρεπτικό αποτέλεσμα.

ΕΝΤΑΣΗ

3.5/5



ANTAÑOANTAÑO

Χαρακτηριστικά Σειράς
Η σειρά Joya De Nicaragua Clasico Original αποτελέι την πρώτη σειρά πούρων που έσπασε τα σύνορα της 

Νικαράγουα για να γίνει γνωστή σε όλο το κόσμο. Καθιερώθηκε αργότερα ως το εθνικό πούρο της χώρας. 

ΒΡΑΒΕΙΑ  & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 127 25

Seleccion B 42 140 25

Γεύσεις και Αρώματα
Πρόκειται για ένα απαλό πούρο με ξυλώδη χαρακτήρα που σε συνδυασμό με τις γήινες νότες και γεύσεις 

μπαχαρικών και καφέ σφραγίζει τον χαρακτήρα του αυθεντικού πούρου της Νικαράγουα

ΜΙΓΜΑ

ΕΝΤΑΣΗ

1/5

WRAPPER

Ecuadorian  
Connecticut Shade

BINDER

Nicaraguan

FILLER

Nicaraguan



ANTAÑOANTAÑO

Χαρακτηριστικά Σειράς
Η σειρά Joya de Nicaragua Red απευθύνεται στον μοντέρνο καπνιστή αφού αποτελείται από ένα ζωηρό και 

ευχάριστο χαρμάνι, ιδανικό για όλες τις περιστάσεις.  

ΒΡΑΒΕΙΑ  & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Canonazo 54 140 20

Short Churchill 48 121 20

Γεύσεις και Αρώματα
Ένα μέτριας έντασης πούρο με ισορροπημένο μίγμα καπνών και γέυσεις που σαγηνεύουν. Νότες ξηρών καρπών 

και πιπεριού δίνουν το παρόν τους  και συνθέτουν μια απαλή καπνιστική εμπειρία

ΜΙΓΜΑ

WRAPPER

Nicaraguan Hab. 

Criollo(Claro)

BINDER

Nicaraguan

FILLER

Nicaraguan

ΕΝΤΑΣΗ

2.5/5



ANTAÑOANTAÑO

Χαρακτηριστικά Σειράς
Η σειρά Joya De  Nicaragua Silver αποτελέι την τελευταία προσθήκη στην αναεωμένη σειρά Joya και αποτελείται 

από ένα πολυποίκιλο μίγμα καπνών που ικανοποιεί τη γευστική παλέτα των πιο απαιτητικών καπνιστών.

ΒΡΑΒΕΙΑ  & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 127 20

Toro 52 152 20

Γεύσεις και Αρώματα
Πρόκειται για ένα box pressed πούρο που προσφέρει μια  ολοκληρωμένη ποικιλία αρωμάτων. Νότες από 

μπαχαρικά, σοκολάτα, καφέ και κεράσι  υποδηλώνουν τη πλούσια γεύση των καπνών της Νκαράγουα.

ΜΙΓΜΑ

WRAPPER

Ecuador Hab.

BINDER

Mexican SanAndrés

FILLER

Nicaraguan

ΕΝΤΑΣΗ

3/5



ANTAÑOANTAÑO

Χαρακτηριστικά Σειράς
Η σειρά Cuatro Cinco κυκλοφόρησε σα συλλεκτική σειρά για να τιμήσει τα 45 χρόνια από την ίδρυση της Joya De 

Nicaragua και αποτελεί ένα ξεχωριστό επίτευγμα – ορόσημο για την εταιρία. Στη σειρά αυτή χρησιμοποιούνται καπνά που 
έχουν συγκεντρώσει τις καλύτερες βαθμολογίες (Grade A) και παλαιώνονται σε παραδοσιακά βαρέλια λευκού κέδρου.

ΒΡΑΒΕΙΑ  & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Double Robusto 56 127 10

Γεύσεις και Αρώματα
Πρόκειται για ένα box pressed πούρο που προσφέρει μια  ολοκληρωμένη ποικιλία αρωμάτων και περίπλοκες γεύσεις. 

Απαλές νότες ξύλου υποδηλώνουν τη πλούσια γεύση των καπνών της Νκαράγουα δίνονας ένα ενυπωσιακό αποτέλεσμα. 

92
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90
2015
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CIGAR
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90
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ΜΙΓΜΑ

WRAPPER

Nicaraguan  

Hab. Criollo

ΕΝΤΑΣΗ

4/5

BINDER

Dominican Republic

FILLER

Nicaraguan



ANTAÑOANTAÑO

Χαρακτηριστικά Σειράς
Η σειρά Rosalones είναι μια από τις παλαιώτερες σιερές της Joya De Nicaragua, έχει αρκετές ομοιότητες με την 

σειρά Classico και διατηρεί στο ακέραιο τη DNA των πούρων της Νικαράγουα αποτελώντας μια ιδανική οικονομική 
λύση.

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

550 50 127 20

650 50 152 20

Γεύσεις και Αρώματα
Πρόκειται για ένα απαλό πούρο μέτριας έντασης με απαλές νότες μπαχαρικών και καφέ που ισορροπούν ιδανικά 

από την αρχή ως το τέλος.

ΜΙΓΜΑ

WRAPPER

Nicaraguan

Hab. Criollo Colorado

BINDER

Nicaraguan

FILLER

Nicaraguan

ΕΝΤΑΣΗ

3/5



Sobremesa Brûlée

Χαρακτηριστικά σειράς

• Η λέξη “Sobremesa” δεν έχει ακριβή μετάφραση καθώς είναι μια έκφραση που 
χρησιμοποιείται στη λατινική κουλτούρα για να περιγράψει τη χαλάρωση με την οικογένεια 
ή τους φίλους μετά από ένα δείπνο. Η Sobremesa είναι μια απο τις πιο απλές αλλά και 
μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής για τις χώρες τις λατινικής Αμερικής. 

• Η σειρά Sobremesa Brûlée αποτελεί brand της Dunbarton Cigars & Trust που ιδρύθηκε 
το 2015 από τον παγκοσμίου φήμης Cigar expert, Steve Saka.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuador Connecticut shade G2BW

• Binder: San Andreas Negro

• Filler: Nicaragua

Χώρα Προέλευσης: Nicaragua (Joya De Nicaragua)

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium 

• Αρώματα:  κρεμώδης γέυση με απαλές νότες κέρδου, καραμέλας και 
καφέ.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Toro 52 152 13

T oro



H εταιρία Rocky Patel Premium Cigar company, ιδρύθηκε το 1995, αρχικά, με την επωνυμία Indian Tabac Cigar Co από τον δικηγόρο, τότε,
Rakesh “Rocky” Patel.                                                                                                                            

Ο Rocky Patel, έχοντας σαν δικηγορική έδρα το Hollywood, μυήθηκε στον χώρο των premium χειροποιήτων πούρων και έγινε πολύ 
σύντομα φανατικός λάτρης τους.                                                                                               

Όντας δραστήριος επιχειρηματικά και εντυπωσιασμένος από τον κόσμο των πούρων, δε δίστασε να κάνει το δικό του ξεκίνημα στην 
παραγωγή premium χειροποίητων πούρων και έτσι σε συνεργασία με έναν φίλο του ίδρυσαν το εργοστάσιο παραγωγής Indian Tabac στην 

Ονδούρα.                                                                                                                     
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το εγχείρημα του Rocky Patel άρχισε να ευδοκιμεί και τα πούρα του να κατακλύζουν την αμερικάνικη 

αγορά εν μέσω του Cigar boom τη δεκαετία του 90’.                                                                                                         
Το 2006 η εταιρία μετονομάστηκε σε Rocky Patel Premium Cigars Company έχοντας σαν νέα έδρα τη Φλόριντα και εργοστάσια παραγωγής 

σε Ονδούρα και Νικαράγουα.                                                                                                   
Ο Rocky Patel, αναζητώντας διαρκώς την τελειότητα, εφαρμόζει νέες τεχνικές παραγωγής και δημιουργεί καινοτόμα blend που σε 

συνδυασμό με τις υπερπολυτελείς κασετίνες δημιουργούν ένα μοναδικό τελικό αποτέλεσμα. 

Rocky Patel
Η Ιστορία



Rocky Patel Vintage Series 1992 Sumatra

Χαρακτηριστικά σειράς

• Βασικό χαρακτηριστικό της σειράς Vintage 1992 είναι το παλαιωμένο για 10 έτη 
wrapper από το Εκουαδόρ.

• Η σειρά Vintage 1992 παράγεται εξ ολοκλήρου από παλαιωμένα φύλλα καπνού που 
προσφέρουν ένα πλούσιο και καλα ισορροπημένο μίγμα.

• Πρόκειται για ένα λιπαρό και αρκετά κρεμώδες πούρο με άρτια και ποιοτική δομή που 
έχει συγκεντρώσει πληθώρα βραβείων.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuadorian Sumatra  10 years aged

• Binder: Nicaragua

• Filler: Nicaragua, Dominican Republic

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: γήινα αρώματα, νότες ξηρών καρπών και μπαχαρικών 
κυριαρχούν στα 2/3 του πούρου ενώ στο τελειώμα νότες κάκαο 
κάνουν την εμφάνισή τους. 

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 140 20

Toro 52 165 20

Robus to

T oro



Rocky Patel Vintage Series 2003 Cameroon

Χαρακτηριστικά σειράς

• Βασικό χαρακτηριστικό της σειράς Cameroon 2003 είναι το παλαιωμένο για 8 έτη 
wrapper από το Καμερούν. 

• Το γεγονός ότι τα φύλλα Καμερούν είναι ακριβά και αρκετά δυσεύρετα, δεν πτόησε τον 
Rocky Patel αφού διακαής του πόθος ήταν να δημιουργήσει ένα πούρο με σπάνια φύλλα, 
προσιτό και ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Cameroon 8 years aged

• Binder: Nicaragua

• Filler: Nicaragua, Dominican Republic

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium 

• Αρώματα: Νότες δέρματος και κόκκινου πιπεριού συνυπάρχουν 
αρμονικά με τις γλυκές νότες που αναδύονται από το wrapper 
Cameroon. 

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 140 20

Sixty 60 152 20

Robus to

S ix t y



Rocky Patel Grand Reserve 

Χαρακτηριστικά σειράς

• Με μίγμα που παραμένει «επτασφράγιστο» μυστικό από την ημέρα που τέθηκε σε 
κυκλοφορία, η σειρά Grand Reserve έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πολλά βραβεία που 
την κατατάσσουν σε μια από τις κορυφαίες σειρές παγκοσμίως!

Το χαρμάνι 

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium 

• Αρώματα: πρόκειται για ένα αρκετά κρεμώδες πούρο, με γλυκές 
νότες αποξηραμένων φρούτων, σοκολάτας, ξηρών καρπών, ξύλου και 
δέρματος.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 140 10

Toro 52 152 10

Robus to

T oro

• Wrapper: Μη διαθέσιμο!

• Binder: Μη διαθέσιμο!

• Filler: Μη διαθέσιμο!

Χώρα Προέλευσης: Honduras



Rocky Patel Sungrown

Χαρακτηριστικά σειράς

• Το εξαιρετικό Ecuadorian Sumatra wrapper, απο φύλλα καπνού που έχουν μεγαλώσει 
κάτω από το πλούσιο φως του ήλιου και  έχουν μετέπειτα παλαιωθεί για 5 έτη, έχει τόσο 
μοναδική γεύση που μονοπωλεί τις γεύσεις και τα αρώματα της σειράς Sungrown.

• To καλά παλαιωμένο μίγμα καπνών από διαφορετικές χώρες στο Filler και Binder 
δημιουργούν ένα εξαιρετικό γευστικό υπόβαθρο δημιουργόντας ένα αρκετά πλούσιο 
χαρμάνι.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Ecuadorian Sumatra 5 years aged

• Binder: Nicaragua

• Filler: Dominican Republic

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: πλούσια αρώματα καφέ espresso και μπαχαρικών σε 
συνδυασμό με γλυκές νότες κέδου δημιουργούν ένα αποτέλεσμα 
ιδανικό για καπνιστές που αναζητούν ένταση και ισορροπία σε ένα 
πούρο.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Robusto 50 140 20

Robus to



Rocky Patel Special Reserve Sungrown Maduro

Χαρακτηριστικά σειράς

• Σε αντίθεση με την κλασσική Sungrown σειρά, η σειρά Sungrown Maduro, παράγεται εξ 
ολοκλήρου στο εργοστάσιου του Rocky Patel στη Νικαράγουα. 

• Πρόκειται για ένα δυνατό, έντονο και σύνθετο χαρμάνι  αντιπροσωπεύοντας στο 
έπακρο το προφίλ των πούρων που παράγονται στη Νικαράγουα.

• Η σειρά Special Reserve Sungrown Maduro, μονοπωλεί εδώ και χρόνια το ενδιαφέρον 
φημισμένων οργανισμών αξιολόγησης πούρων, συγκεντρώνοτας τις ανώτερες διακρίσεις.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Broadleaf USA

• Binder: Nicaragua

• Filler: Nicaragua

Χώρα Προέλευσης: Nicaragua

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium 

• Αρώματα: νότες ξηρών καρπών και μαύρης σοκολάτας συνδυάζονται 
αρμονικά με γήινα αρώματα δημιουργόντας ένα πλήρες και έντονο 
γευστικό αποτέλεσμα.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Toro Box Pressed 52 165 20

Robus to Box  Pressed



Rocky Patel Number 6

Χαρακτηριστικά σειράς

• Στο εργοστάσιο του Rocky Patel, στο El Paraiso της Ονδούρας, προκειμένου να 
διαλέξουν το κατάλληλο μίγμα για κάθε νέο πούρο, ξεχωρίζουν σε τα καπνά σε μικρά 
δείματα ώστε να μπορούν διαλέξουν το καλύτερο δυνατό. Κάθε δείγμα συνοδεύεται και 
από έναν αριθμό. Στην περίπτωση της σειράς Rocky Patel Number 6, το 6ο δείγμα ήταν 
αυτό που ξεχώρισε και εξέπληξε τους master blender με τα ξεχωριστά του αρώματα. 

Ήταν τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός τους που ο αριθμός του δείγματος έγινε και «σήμα 
κατατεθέν» της σειράς Number 6.

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Honduras

• Binder: Honduras

• Filler: Honduras, Nicaragua

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium 

• Αρώματα: αρώματα βανίλιας, κακάο και νότες μαύρου πιπεριού 
συνδυάζονται αρμονικά μέχρι το τελείωμα όπου δίνουν τη σειρά τους 
σε νότες ξηρών καρπών και μπαχαρικών.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

Sixty 60 152 20

S ix t y



Rocky Patel The Edge Corojo

Χαρακτηριστικά σειράς

• Η σειρά The Edge αποτελεί τη best seller σειρά του Rocky Patel παγκοσμιώς .

• Πρόκεται για μια σειρά με αντισυμβατικό χαρακτήρα, αποτελείται από πούρα με 
εξαιρετική ποιότητα, προσιτά σε τιμή και άκρως εντυπωσιακό χαρμάνι

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Honduras Corojo

• Binder: Nicaragua

• Filler: Honduras, Nicaragua

Χώρα Προέλευσης: Honduras

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium to Full

• Αρώματα: Γήινα και ξυλώδη αρώματα σε συνδυασμό με νότες 
μπαχαρικών συνδυάζονται στα πρώτα 2/3 του πούρου ενώ στο 
τελέιωμα νότες κακάο και μαύρης σοκολάτας σφραγίζουν ένα 
απόλυτα γευστικό σύνολο.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

B 52 60 114 30

Robusto 50 140 20

B-52

Robus to



• Η σειρά The Edge αποτελεί τη best seller σειρά του Rocky Patel παγκοσμιώς .

• Πρόκεται για μια σειρά με αντισυμβατικό χαρακτήρα, αποτελείται από πούρα με 
εξαιρετική ποιότητα, προσιτά σε τιμή και άκρως εντυπωσιακό χαρμάνι.

Rocky Patel The Edge Maduro

Χαρακτηριστικά σειράς

Ένταση – γευστικό προφίλ

• Ένταση: Medium 

• Αρώματα: ξύλώδη και γήινα αρώματα σε συνδυασμό με κρεμώδη 
νότες κακάο συνθέτουν ένα πλούσιο και έντονο γευστικό προφίλ.

Κωδικολόγιο & Τιμές Λιανικής 2023

Μέγεθος Ring Μήκος

(mm)

Κασετίνα

B 52 60 114 30

Robusto 50 140 20

B-52

Robus to

Το χαρμάνι 

• Wrapper: Honduras Maduro

• Binder: Nicaragua

• Filler: Honduras, Nicaragua

Χώρα Προέλευσης: Honduras
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