
Wiekowa kubańska marka LA PREFERIDA, 
powstała około 1880 roku, została stwo-
rzona by złożyć hołd kobietom i – być 
wśród nich – „preferowaną”. 

Prawdziwy hołd dla kobiecości, którą two-
rzy mieszanka tego cygara, wyraża fanta-
styczną spójność słodyczy i siły, subtelno-
ści i charakteru. 

Niebieski kolor banderoli dominujący w 
całej grafice LA PREFERIDA symbolizuje 
matkę wszystkich żywych istot, a także 
boginię mórz i oceanów, tak jak jest to ro-

zumiane w regionie Karaibów. 

Kolor biały, również występujący, to sil-
ny symbol i znak. Białe róże symbolizują 
czystość i niewinność, a także poufność 
i wierność. Białe wachlarze reprezentują 
elegancję i tajemniczość. 

Na dole banderolki są zdobnicze złote 
elementy, które przedstawiają lśniącą 
gwiazdę, symbol wolności, a wiązka psze-
nicy to symbol dobrobytu. 

Cygara LA PREFERIDA powstają z mie-
szanki liści pochodzących z czterech kra-

jów. Owijka jest typowym tytoniem rodza-
ju Habano Colorado z Ekwadoru, zawijacz 
pochodzi z Meksyku, a wypełniacz jest 
kombinacją liści zebranych w Nikaragui i 
Hondurasie. 

Rzadka ekspresja połączonej słodyczy i 
charakteru urzeka smakoszy LA PREFE-
RIDA, zarówno początkujących, jak i tych 
zaawansowanych. 

Dążąc do smakowania nowych wrażeń, 
miłośnicy cygar dzięki LA PREFERIDA za-
spokajają swoją ciekawość poprzez od-
krywcze niuanse, ale również rozpoznają 
znane już sobie niektóre wyraźne zapachy 
i smaki w tle. 

Mieszanka LA PREFERIDA wyraża zmy-
słowość poprzez słodkie, drzewne i 
owocowe smaki; piękno przez krągłość, 
elegancję przez równowagę, a charakter 
przez kontrolowaną esencję. Intensywne 
słodkie nuty otoczone są przyjemnym 
bogactwem aromatów. Aksamitne smaki 
nadają całości zaskakującej głębi i inten-
sywnego charakteru. 

Dzięki swojej mieszance i symbolice cyga-
ra LA PREFERIDA odzwierciedlają i uświę-
cają kobiecość, piękno, charakter i życie. 

 

Opakowanie: 

Pudełka zawierające 16 cygar ułożonych 
pionowo, o okrągłym kształcie, jednostko-
wo pakowane w cellofan. Cygara w swojej 
środowej części owinięte są pergaminem, 
na który dodatkowo nałożona jest niebie-
ska wstążka z herbem Nikaragui. Wystę-
pują one w trzech rozmiarach. 

  

Drodzy Cigar Aficionados! 

Kolejny raz z przyjemnością publikuje-
my newsletter 😉. 

Dzięki temu biuletynowi pasja i  
entuzjazm drogiej memu sercu  
całej branży oraz społeczności miłośni-
ków cygar wciąż się rozwija – Również z 
każdą publikacją pogłębia się także pra-
gnienie dzielenia się wszelkimi informa-
cjami, ciekawostkami, kulturą i warto-
ściami. Drogi Cigar Aficinado, ciesz się 
tą lekturą tego biuletynu, podobnie, jak 
degustacją swojego wybranego cygara!
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Próbowałem wielu cygar. W jednym zauważyłem, że liście pokrywowe mia-ły plamy; skąd one pochodzą? Czy to źle wpływa na degustację? 

Marco V., Mediolan, Włochy
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Niektórym miłośnikom może prze-
szkadzać obecność wyraźnych 
żyłek na liścu pokrywowym. W  
rzeczywistości żyłki powinny być  
tylko umiarkowanie, nie zbyt duże, tak, 
by liście mogły zachować swoje pełne 
piękno.

Oprócz stosowania różnych ciemnych 
tytoni, główną przyczyną występowa-
nia grubszych żyłek są: 

- Wysokość, na której ścięto  
wierzchołek pąka: im niższy, tym mniej 
liści będzie miała roślina. Te same  
ilości soku będą zatem krążyć w  
mniejszej liczbie liści, co powoduje  
pogrubienie żył; 

- Pozycja liścia na krzaku: najwyż-
sze liście mają grubsze żyłkowanie 
niż dolne; ekspozycja na światło na  
liściach: większa intensywność i czas 
nasłonecznienia powoduje grubsze 
żyłkowanie, wynikające z obfitszego 
przepływu soków. W przypadku liści 
zawijacza i wkładki, grubsze żyłki rów-
nież nadają cygarowi dobrą strukturę i 
mają dodatni wpływ na końcowy cha-
rakter i smak cygara.

Na pokrywach można zaobserwować  
kilka rodzajów plam, które mogą mieć  
różny wpływ na smak. Mają też różne  
pochodzenie.

- Zielone to retencja pigmentów chlorofi-
lowych, która nie jest eliminowana przez 
poszczególne procesy przygotowania liści 
i prawdopodobnie pochodzą z wadliwego 
suszenia (szybkiego i gorącego) lub nie-
wielkich wstrząsów (fizyczne rany, w któ-
rych gromadzi się masa chlorofilu). Obec-
ność chlorofilu (substancji drażniącej) nie 
wpływa korzystnie na walory zapachowe 
cygara.

- Żółte to brak wilgoci podczas procesu  
suszenia, co może powodować powstawa-
nie tego rodzaju plam poprzez utrwalenie 
żółtawego pigmentu. Kolor pozostaje taki 
sam podczas fermentacji. Generalnie pig-
menty nie wpływają korzystnie na smak 
liścia.

- Czarne to zbyt wysoki poziom wilgotno-
ści w suszarni, co uniemożliwia eliminację 
skrobi i cukrów z liści. Podczas procesu 

suszenia tworzą się żółte plamy i te stają 
się czarne podczas fermentacji. Cygaro za 
ich przyczyną będzie miało nieprzyjemny 
posmak.

- Białe są wizualnie bardzo nieprzyjemne, 
ale nie są szkodliwe dla końcowej jakości 
cygara; białe plamy mają dwie możliwe 
przyczyny: 
--- małe białe, okrągłe plamy są wynikiem 
grzybicy wywołanej przez grzyb o nazwie 
Cercospora. Ten grzyb żywi się chlorofilem 
brązowych liści, nie niszcząc zewnętrznej 
tkanki. Ponieważ stężenie chlorofilu w  
liściach jest zmniejszone, plamy te nie mają 
negatywnego wpływu na smak cygara.

--- Duże białe plamy o nieokreślonych 
kształtach oznaczją, że zielone liście na 
krzaku w trakcie wzrostu, przechodziły 
chorobę grzybiczną zwaną moho azul – 
(mączniakiem tytoniowym). Plamy wzdłuż 
żyły liścia pokrywowego wskazują na ogól-
noustrojowy, całościowy atak, podczas gdy 
te w środku tkanki wskazują na lokalny, 
miejscowy wpływ grzyba.
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Gdy eksperci uznają, że czas jest właściwy, 
pracownicy w polu rozpoczynają zbiory. Tyton na krzaku zrywany 

jest w kilkudniowych odstępach, partiami (priming) po dwa-trzy liście
, zawsze od dołu ku górze. Po przetransportowaniu do suszarni (casa de tabaco), liście 

rozpoczną proces  suszenia lub wędzenia; jednocześnie każdy zbiór / priming nie jest 
mieszany z innymi  i od tej chwili traktowany jest, jako oddzielny proces. 

Zdjęcie ukazujące problem: 
Zbiór zielonych liści

WYDANIE 

https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/


  

Moje ulubione cygaro z DH Cigars to zdecydowanie 
La Preferida. Myślę, że ono, poprzez swoją mieszan-
kę, najlepiej odzwierciedla podejście Didiera do cy-
gar: pełny smak bez ostrości. Zdecydowanie warto go 
spróbować. Didier naprawdę wiedział, co robi. Całe 
jego teoretyczne zaplecze i doświadczenie można 
poczuć w tym bardzo smacznym cygarze. Jak zawsze 
mówi mój brat - dowód jest w treści. Dodatkowo 
turkusowy kolor grafiki przypomina mi banderolkę, 
którą prawie 20 lat temu używaliśmy na naszych wła-
snych cygarach ‘Dalay’ maduro.

Degustacja i cieszenie się cygarami jest dla mnie jak 
medytacja. To chwila spokoju i intensywności. W cią-
gu naszego życia możemy palić tylko ograniczoną 
liczbę cygar, więc skup się na tych dobrych. Nie mar-
nuj czasu na cygara lub rzeczy, których nie lubisz lub 
jesteś zmuszany, by polubić.

Przyszłość naszej branży jest determinowana pozy-
tywnym i optymistycznym podejściem. Zawsze będą 
cygara premium, bez względu na wszystko. Wspieraj 
je, ciesz się nimi, dziel się nimi.

Gdybym był klientem w naszym własnym  
sklepie, pomyślałabym: „To są naprawdę fajni kolesie 
motherfuckers!”

Dalay Zigarren – La Casa del Habano
Fürstenstrasse 15b
66111 Saarbrücken
Germany
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Dla mnie cygara to magia i relaks. To bardzo wyjątko-
we chwile.

Moje ulubione cygaro z DH Boutique Cigars to La Pre-
ferida 552 Robusto. Cenię go za niepowtarzalne aro-
maty i smaki oraz podoba mi się profil cygar.

Gdybym była klientką we własnym sklepie, chciała-
bym myśleć, że to wyjątkowe miejsce i że mam szczę-
ście, że tu jestem.

Wśród wielu czynników, które mają wpływ na zmia-
ny w naszej branży, myślę, że stabilna i owocna przy-
szłość będzie bazować na szkoleniach detalistów oraz 
klientów, a przede wszystkim opierać się na koncen-
trację dystrybucji i sprzedaży w specjalistycznych 
sklepach.

Dzięki mojemu sklepowi, coraz większemu asorty-
mentowi i rosnącej sprzedaży cygar stale się uczę i 
rozwijam, jako człowiek. Zdobyłam stałych Klientów 
ale cały czas pozyskuję nowych, a niektórzy z nich sta-
ją się przyjaciółmi. Cieszę się, że mogę dać im chwilę 
relaksu.

Tabac & Caffe
Garncarska 24
Międzyrzecz
Województwo Lubuskie 
Polska
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  Salih M. Dalay 
DALAY ZIGARREN 
Fürstenstraße 15b, 66111 Saarbrücken, Germany

  Sylwia Maćkowiak 
TABAC & CAFFE
Garncarska 24, Międzyrzecz, województwo Lubuskie, Polska 
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MIESZANKA – blend stworzony na bazie tytoni po-
chodzących z czterech krajów. Pokrywa to typowy 
habano  colorado z Ekwadoru, zawijacz pochodzi 
z Meksyku, zaś liście wkładki  - z Nikaragui i Hon-
durasu. 
STARZENIE – liście średnio leżakują od 3 do 6½ 
roku, co jest średnio o dwa lata dłuższym okresem, 
niż w przypadku większości cygar. 
AROMATY I SMAK – intensywne smaki słodyczy oto-
czone przyjemną krągłością, z nutami drzewno-o-
wocowej pikanterii. Aksamitne nuty nadają całości 
zaskakującej głębi. Coś innego. 
MOC – w skali punktowej do 10, określane na 6,5; 
to cygaro o mocy średniej +.. 
PROGRESJA – miękka i subtelna ewolucja bogactwa 
smaku i aromatu; stale zrównoważona. 
SPALANIE – łatwe i kompletne. 
POPIÓŁ – solidny, zwarty i biały.

LA PREFERIDA 452 
LIGA ID
Przyjemne Short Robusto, dające stosunkowo krót-
ką, ale intensywną degustację, opartą o subtelne 
doznania nowych aromatów i smaków. Mieszanka 
ta wyraża zmysłowość poprzez słodkie, drzewne i 
owocowe nuty; piękno przez krągłość; elegancję 
dzięki harmonii, a charakter poprzez kontrolowaną 
esencjonalność. Intensywne słodkie smaki otoczo-
ne są przyjemną i bogatą wonnością. Aksamitne 
tony nadają całości zaskakującej głębi i głębokiego 
charakteru.

NUTY SMAKOWE  

LA PREFERIDA 452
4 x 52 – 102 mm x ø 20.64 mm

  

LA PREFERIDA 452
W USTACH …

REKOMENDOWANE Z 
…
• Short drink: Génépi Abrupt des Pères 
Chartreux, 40% ABV 

• Long drink: Michele Satta Cavaliere 
2006, IGT Toscana (Sangiovese) 

• Bezalkoholowy: woda gazowana San 
Pellegrino z nutą cytryny
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Wygląd  
zewnętrzny:

ładny czerwono 
brązowy 

Moc: 6.5/10 – średnia do 
pełnej

Aromat:  8/10 – złożony i 
bogaty

Smak:  8/10 – słodki,  
osobisty 

W ustach: 7/10 – miękkie i 
intensywne 

Równowaga 
smakowa:

9/10 – doskonała 
równowaga 

Finezja 
smaku:

7/10 – bukiet dobrze 
uformowany 

Witalność 
aromatu:

8/10 – prawdziwy 
potencjał starzenia 

Progresja 
smaku:

8/10 – Udoskonalona 
progresja 

Czas  
degustacji:

1 godzina

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

