
LA PREFERIDA, een Cubaans merk gecre-
eerd rond 1880, ontstond als een eerbe-
toon aan vrouwen en vooral de ‘verkoze-
nen’. De melange viert de vrouwelijkheid 
en is een fantastische, kenmerkende mix 
van zoetheid en kracht, subtiliteit en ka-
rakter.

Het blauwe logo op de bandjes en siga-
rendoos van LA PREFERIDA eert de moe-
der van alle levende wezens en tevens de 
godin van de zeeën en oceanen, zoals ze 
dat doen in het Caribisch gebied.

Ook de kleur wit heeft een diepere bete-
kenis. De witte rozen staan voor zuiver-
heid, onschuld en trouw. De witte waai-
ers symboliseren dan weer elegantie en 
mysterie.

Onderaan de doos vind u mooie, gouden 
elementen: een stralende ster (een sym-
bool van vrijheid) en een bundel tarwe 
(een symbool van welvaart).

LA PREFERIDA sigaren zijn gemaakt van 
bladeren geoogst in vier landen. Het dek-
blad is een typische habano colorado uit 

Ecuador, het omblad komt uit Mexico en 
het binnengoed is een combinatie van 
bladeren uit Nicaragua en Honduras.

De zeldzame combinatie van zoetheid en 
karakter betovert proevers van LA PRE-
FERIDA, zowel beginners als gevorderde 
aficionados.

Liefhebbers van LA PREFERIDA, die nieu-
we smaken willen leren kennen, vervullen 
hun nieuwsgierigheid en zintuigen dank-
zij originele smaken en geuren, naast dui-
delijk herkenbare aroma’s.

De melange van LA PREFERIDA drukt 
sensualiteit uit door middel van zoete, 
houtachtige en fruitige smaken; schoon-
heid door rondheid, elegantie door even-
wicht, en karakter door een beheerste 
fortaleza. Intense zoete smaken zijn 
gehuld in een aromatische rijkdom. Flu-
weelzachte smaken geven een verrassen-
de diepte en intens karakter aan de totale 
proeverij.

Met hun melange en symbolen, geven 
LA PREFERIDA sigaren vrouwelijkheid, 
schoonheid, karakter en leven weer.

Verpakking:
Dozen van 16 sigaren | Verticaal gepre-
senteerd | Cilindrische vorm | Individu-
eel cellofaan | Bundel half ingepakt in 
uienpapier, een blauw lint en het Nicara-
guaanse wapenschild | 3 vitolas

  

Beste sigarenliefhebbers!

Het is weer een genoegen om een 
nieuwsbrief te publiceren 😉.

Dankzij onze nieuwsbrief blijft onze 
passie en enthousiasme voor onze 
geliefde sigarenindustrie en gemeen-
schap groeien - elke keer meer. Ons 
verlangen om onze nieuwsgierigheid, 
cultuur en waarden te delen, wordt ook 
sterker met elke publicatie.

Geniet van het lezen net zoals u geniet 
van het proeven van uw betoverende 
sigaar!
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Op het dekblad van een sigaar merk-te ik ooit vlekken op. Waar komen die vlekken vandaan? Is dit slecht voor de smaak?
 

Marco V., Milaan, Italië
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Sommige liefhebbers storen zich aan 
uitgesproken nerven op het dekblad. 
In feite zouden de nerven slechts ma-
tig ontwikkeld moeten zijn, zodat de 
bladeren hun volle schoonheid behou-
den.

Afgezien van de gebruikte tabaks-
soort, zijn de belangrijkste oorzaken 
van sterke nerven:

- De hoogte waarop de top van de 
plant wordt afgeknepen: hoe lager, 
hoe minder bladeren de plant zal heb-
ben. Dezelfde hoeveelheden sap circu-
leren door minder bladeren, waardoor 
de nerven dikker worden;

- De stand van het blad: de hoogste 
bladeren hebben een zwaardere ade-
ring dan de onderste;

- De blootstelling aan licht: een grote-
re intensiteit en duur van het zonlicht 
geeft een sterkere adering, die het 
gevolg is van een overvloedigere saps-
troom.

Ook voor de bladeren van het omblad 
en binnengoed geldt dat sterke nerven 
een sigaar een goede structuur geven 
en karakter geven aan de smaak van 
de sigaar.

Verschillende soorten vlekken zijn mogelijk 
op een dekblad die een effect hebben op 
het proeven.

- Groen - Chlorofyl dat waarschijnlijk het 
gevolg is van een gebrekkige droging (snel 
en heet) of kleine schokken (wonden waar-
in chlorofyl zich ophoopt). Chlorofyl (een 
irriterende stof) is niet bevorderlijk voor de 
smaak van de sigaar.

- Geel - Een gebrek aan vochtigheid tijdens 
het droogproces kan leiden tot een geel-
achtig pigment. De kleur blijft dezelfde tij-
dens de fermentatie. Pigmenten zijn door-
gaans kwalijk voor de smaak.

- Zwart - Een te hoge vochtigheidsgraad tij-
dens het drogen verhindert de eliminatie 
van zetmeel en suikers uit het blad. Gele 
vlekken worden gevormd die zwart wor-
den tijdens de fermentatie. De sigaar zal 
een onaangename smaak hebben.

- Wit - Visueel onaangenaam maar niet na-
delig voor de kwaliteit van de sigaar. Witte 
vlekken hebben twee mogelijke oorzaken:
--- Kleine witte, ronde vlekken ontstaan 
door een schimmelziekte Cercospora. De 
schimmel voedt zich met het chlorofyl 
van bruine bladeren zonder het weefsel 
te vernietigen. Aangezien de concentratie 
chlorofyl in de bladeren is verminderd, 
hebben deze vlekken geen nadelige in-
vloed op de smaak van de sigaar.

--- Grote witte vlekken met onduidelijke 
contouren zijn een teken van een schim-
melziekte moho azul (of tabaksmeeldauw) 
op de groene bladeren. De vlekken langs 
de nerf van het dekblad wijzen op een sys-
temische schade door de schimmel, terwijl 
vlekken in het midden van het bladweefsel 
wijzen op een plaatselijke aantasting.
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Nadat deskundigen beslissen dat de tijd 
rijp is, beginnen veldwerkers met de oogst. 

De bladeren worden van de stengel gehaald en van onder 
naar boven geoogst, in opeenvolgende en gespreide verzamelingen 

van twee tot drie bladeren per keer, verspreid over enkele dagen. Zodra de bladeren 
naar de casa de tabaco zijn gebracht, begint het drogen of zouten, door priming.

Foto in de kijker 
Het oogsten van de groene bladeren
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Mijn favoriete DH sigaar is beslist La Preferida. De 
melange weerspiegelt Didier’s benadering van siga-
ren het beste: een volle smaak zonder hardheid. Ie-
mand wist duidelijk wat die hier aan het doen was. 
Alle theoretische achtergrond en ervaring is voel-
baar in deze smakelijke sigaar. Zoals mijn broer altijd 
zegt: The proof is in the pudding. Bovendien doet de 
blauwe kleur van het logo me denken aan het Dalay 
maduro bandje dat we bijna 20 jaar geleden op onze 
eigen sigaren gebruikten.

Sigaren proeven en ervan genieten is voor mij als me-
ditatie: een moment van rust en intensiteit. We kun-
nen maar een beperkt aantal sigaren roken in ons le-
ven, dus focus u op de goede sigaren. Verspil uw tijd 
niet aan sigaren - of dingen - die u niet mooi vindt of 
waarvan men wil dat u ze mooi vindt.

De toekomst van onze industrie zal worden veiligge-
steld door positief en optimistisch te zijn. Er zullen al-
tijd eersteklas sigaren zijn, wat er ook gebeurt. Steun 
ze, geniet ervan, deel ze.

Als ik een klant was in onze eigen winkel, zou ik graag 
denken: “Dit zijn echte coole klootzakken!”

Dalay Zigarren – La Casa del Habano
Fürstenstrasse 15b
66111 Saarbrücken
Duitsland
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Sigaren gaan voor mij over magie en ontspanning. 
Dat is heel bijzonder.

Mijn favoriete DH Boutique sigaar is La Preferida 552 
Robusto. Ik waardeer hem om zijn unieke aroma’s en 
smaken, en ik hou van het profiel.

Als ik een klant in mijn eigen winkel zou zijn, zou ik 
graag denken dat dit een heel bijzondere plek is en 
dat ik geluk heb om hier te zijn.

Er zijn verschillende factoren die voor verandering in 
onze sector kunnen zorgen. Volgens mij zal een sta-
biele en vruchtbare toekomst er komen via de oplei-
ding van de detailhandelaars en de klanten, en vooral 
door de distributie en de verkoop van sigaren in
gespecialiseerde winkels.

Dankzij de sigarenverkoop en mijn winkel leer ik 
voortdurend bij en ontwikkel ik mij als
mens. Ik blijf nieuwe klanten ontmoeten, waar ook 
vriendschappen uit ontstaan. Ik ben blij
dat ik mijn klanten een moment van ontspanning kan 
bieden.

Tabac & Caffe
Garncarska 24
Międzyrzecz
Woiwodschaft Lebus
Polen
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DALAY ZIGARREN 
Fürstenstraße 15b, 66111 Saarbrücken, Duitsland

  Sylwia Maćkowiak 
TABAC & CAFFE
Garncarska 24, Międzyrzecz, Woiwodschaft Lebus, Polen



MELANGE – Een melange van bladeren geoogst in 
vier landen. Het dekblad is een typische habano 
colorado uit Ecuador, het omblad komt uit Mexico 
en het binnengoed uit Nicaragua en Honduras.
RIJPING – Matig gerijpte bladeren van 3 tot 6,5 jaar 
(twee jaar langer dan standaard bladeren).
AROMA’S & SMAAK – Intense smaken van zoetheid 
verpakt in een afgerond karakter. Houtachtig en 
fruitig met enkele hints van kruiden. Fluweelzachte 
smaken geven een verrassende diepte aan het ge-
heel. Weer eens wat anders.
KRACHT – #6½ Fortaleza – Medium tot volle body.
ONTWIKKELING – Een zachte en subtiele evolutie 
in smaak en aromatische rijkdom;
constant in evenwicht.
VERBRANDING – Gemakkelijk en volledig.
AS – Solide, compact and wit.

LA PREFERIDA 452 
LIGA ID
Een aangename kleine Robusto die een intense 
en korte maar zeer subtiele degustatie geeft, met 
diverse nieuwe aroma’s en smaken. Deze melan-
ge drukt sensualiteit uit met zoete, houtachtige 
en fruitige smaken; schoonheid door rondheid; 
elegantie door evenwicht; en karakter door een 
beheerste fortaleza. Intense zoete smaken zijn ge-
huld in een aromatische rijkdom. Fluweelzachte 
smaken geven een verrassende diepte en intens
karakter aan de totale proeverij.

PROEFNOTITIES

LA PREFERIDA 452
4 x 52 - L 102 mm x ø 20,64 mm

  

LA PREFERIDA 452
IN DE MOND...

EN DAN NU HET 
PAIREN …
• Shortdrink: Génépi Abrupt des Pères 
Chartreux, 40% ABV

• Longdrink: Michele Satta Cavaliere 
2006, IGT Toscane (Sangiovese)

• Non-alcoholisch: San Pellegrino 
bruiswater met een twist van citroen
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Kleur: Mooie colorado kleur

Fortaleza: 6,5/10 – Medium tot 
vol

Aroma’s: 8/10 – Complex en rijk

Smaak: 8/10 – Zoet en  
persoonlijk

Mondgevoel: 7/10 – Zacht en intens

Smaakbalans: 9/10 – Perfecte balans

Smaakfinesse: 7/10 – Harmonieus 
bouquet

Smaakvitaliteit: 8/10 – Duidelijk  
rijpingspotentieel

Smaakverloop: 8/10 – Verfijnde evo-
lutie

Proeftijd: 1 uur
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