
Samen met ALECTO en TISIPHONE is  
MEGAERA één van de drie mythologische 
Furiën.

Als straffers van mensen die hun woord 
breken en beschermers van het goede, 
verschijnen de Furiën uit de onderwe-
reld en kwellen degenen die hun woede 
verdienen. Zij zijn een personificatie van 
moraliteit, zuiverheid, wreedheid, dwaas-
heid en rechtschapenheid. Zij belicha-
men rechtvaardigheid en gerechtigheid 
in de fascinerende ambivalentie van het
leven.

“Wij zijn rechtvaardig en rechtschapen. 

Geen toorn van ons zal sluipenderwijs ko-
men tot degene met schone handen, en hij 
zal ongedeerd door het leven gaan; maar 
tegen wie zondigt en zijn met bloed bevlekte 
handen verbergt, verschijnen wij als wre-
kers van bloedvergieten, ons opstellende als 
rechtvaardige getuigen voor de doden.”
De Oresteia (trilogie van toneelstukken), Ae-
schylus (ca. 525-456 v.Chr.)

FURIA MEGAERA symboliseert de Jaloerse 
Woede.
De Pompejaanse rode tint van FURIA 
MEGAERA staat voor de creativiteit die 
voortkomt uit vernietiging en transfor-
matie. Naast de klassieke betekenis van 

energie en passie, is rode oker het sym-
bool van de cyclus van het leven. De op 
bloed lijkende rode oker symboliseert 
een terugkeer naar de aarde en een ritu-
ele wedergeboorte. Deze prachtige kleur 
vertegenwoordigt in sommige gevallen 
ook de relatie tussen mensen. Het rode 
touw symboliseert voor ons ook onze re-
latie met onze partners, sigarenliefheb-
bers, kleinhandelaars en distributeurs.

Als een sigaar zou worden gesmeed uit 
de diepe verlangens van een liefhebber, 
dan zou het FURIA zijn. De tumultueu-
ze sensaties van de FURIA veroveren de 
liefhebbers met vurige emoties en laten 
niemand onberoerd. Net als de dualiteit 
van de woestheid en de harmonie van 
de Furiën, worden de kracht en het even-
wicht van FURIA gevormd tijdens de evo-
lutie van het proeven en de relatie tussen 
proever en sigaar.

De smaken en aroma’s van FURIA ME-
GAERA verrassen het gehemelte van de 
proever met een intense rijkdom, kracht 
en evenwicht. MEGAERA is verrassend 
robuust en diep, met een intense maar 
gecontroleerde aanwezigheid.

De MEGAERA liefhebber heeft een verfijn-
de smaak, maar ook een robuust tempe-
rament en is een overtuigd voorstander 
van rechtschapen principes. MEGAERA 
sigaren zijn bestemd voor proevers die 
constructieve provocatie kunnen onder-
scheiden van absurde ophitsing, naast 
het kennen en herkennen van aromati-
sche diversiteit en intensiteit.

Kenmerken:
Dozen van 10 sigaren verticaal gepresen-
teerd / Geen individueel cellofaan / Een 
papieren verpakking en verzegeld met 
een FURIA sticker / 3 vitolas.

  

Beste sigarenliefhebbers!

In moeilijke tijden helpt het proeven van si-
garen bij het begrijpen van de waardevolle,
aangename momenten waarvan we genie-
ten. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn 
veel landen aan het heropenen. Met die ver-
nieuwde vrijheid herinneren de bescheiden
momenten van het gewone leven ons eraan 
dat eenvoudige dingen een waar genoegen 
zijn om te koesteren.

Laten we naast deze gezegende momenten 
ook denken aan diegenen die moeilijke tij-
den doormaken. Zo worden veel vrouwen 
en kinderen door toenemend huiselijk ge-
weld en psychische trauma’s geduwd in een 
staat van ellende en armoede. Ook staan de
faillissementen van velen - persoonlijk of 
zakelijk - in bitter contrast met de grote win-
sten van enkele anderen. Afgezien van onze 
persoonlijke meningen over de stand van 
zaken, lijkt het vrij duidelijk dat deze situatie 
meer gevolgen zal hebben, op lange termijn 
en op vele niveaus van onze samenleving.

Anders dan met de slechte sigaren die we 
soms proeven, kunnen we deze wereld niet 
zo gemakkelijk veranderen. Met de nodige 
vastberadenheid kunnen we onszelf wel 
veranderen en zo een impact hebben op 
onze omgeving! Deze crisis helpt ons om 
na te denken, ons aan te passen, vooruit te 
gaan, en deze wereld een beetje menselijker 
te maken.

Laten we daarom positief zijn en ons focus-
sen op het goede. Alles hangt uiteindelijk af 
van ons perspectief. Laat ons dus een stap 
in de goede richting zetten!

Ik zeg altijd graag dat sigaren proeven een 
leerschool van het leven is.

Geniet van het lezen! Geniet van vele  
sigaren!

 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com
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FUMAR CRUDO

Bij het proeven van sommige sigaren,  voel ik vaak een onaangenaam, bitter gevoel in de mond. Waar komt dit vandaan? Hoe kan ik dit verhelpen?

John C., Albacete, Castilla-La Mancha, Spanje
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Sommige fijnproevers ruiken en puffen 
van een sigaar voordat ze hem aan-
steken. Dit is een olfactorische waar-
neming dat ook bekend staat als rauw 
proeven, of fumar crudo.

De lucht rond de sigaar wordt op na-
tuurlijke wijze geladen met vluchtige 
aromatische moleculen van de blade-
ren. Deze aroma’s, die zich in de gas-
fase bevinden zoals bij parfum, geuren 
de lucht rond en in de sigaar en zijn uit-
sluitend aanwezig in de lucht zelf. Er is 
nog geen rook want de verbranding is 
nog niet begonnen.

Bij het puffen van een sigaar die ge-
knipt maar nog niet aangestoken is, 
worden de aroma’s verspreid wanneer 
ze in de mond van de proever terecht-
komen. Dit gebeurt via retro-olfactie 
of intrinsieke geurwaarneming. Door 
het subtiele, vluchtige karakter zijn de 
smaak- en mondsensaties echter ver-
waarloosbaar.

Tijdens fumar crudo is er ook een di-
recte olfactorische perceptie van de 
aroma’s van het dekblad. Door het be-
wegen van de sigaar onder de neus, 
genieten de liefhebbers van de natuur-
lijke geuren die doorgaans zeer aange-
naam zijn.

Het rauw proeven is een verfijnd olfac-
torisch vermogen in de neus. Naast het 
plezier dat dit geeft, kan dit eerste con-
tact met de sigaar beschouwd worden 
als de eerste zintuiglijke waarneming 
van het sigaren proeven. 

Dit onaangename gevoel wordt meestal 
ervaren achter in de mond, op het gehe-
melte en aan de ingang van de keel. Vaak 
wordt gedacht dat dit ontstaat door een 
teveel aan eiwitten. In feite blijken stikstof-
houdende verbindingen (eiwitten), maar 
ook koolhydraten (suikers) deze bitterheid 
te veroorzaken. Een overmatige aanwezig-
heid van deze stoffen ontstaat vaak door-
dat één of meer bladeren van het mengsel 
niet goed gefermenteerd zijn. Bijvoorbeeld 
door een te korte fermentatieduur, een 
ongeschikte fermentatietemperatuur, een 
ongunstige atmosfeer, enz.

Daarnaast kan het onjuist drogen van de 
bladeren na het oogsten een onaangena-
me zintuiglijke gewaarwording veroorza-
ken. Ook een verkeerde behandeling van 
de bodem of van de landbouw vóór de 
oogst van de plant kan soms leiden tot een 
bittere smaak.

Bitterheid van sigaren is het gevolg van 
een probleem tijdens het productieproces 
en is dus biologisch. Dit kan helaas niet 
worden verholpen, zelfs met zeer goede 
rijping. Een bittere sigaar zal bitter blijven, 
afgezien van de positieve invloed van de 
tijd.

Een bittere sigaar zal altijd aromatisch 
evenwicht en finesse missen. Samen met 
een slechte trekweerstand is bitterheid 
één van de meest voorkomende proble-
men bij sigaren.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
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Na het ontkiemen in kwekerijen worden de zaailingen overgeplant 
naar een productieveld. Dit gebeurt mechanisch of manueel. Een standaardafstand 

tussen de planten is zeer belangrijk, zodat ze optimaal kunnen groeien en niet met elkaar 
concurreren om hulpbronnen. Enkele dagen na het overplanten ondergaan de planten een 

selectieproces om ervoor te zorgen dat ze een uniforme dichtheid en hoogte hebben.

 Foto in de kijker: 
Plantjes worden overgeplant naar het productieveld
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  Daniel Carlsson
CIGARRSPECIALISTEN
Arabygatan 70, 352 46 Växjö, Zweden

  Jordi Duaso
ESTANC DUASO
Carrer de Balmes 116, 08008 Barcelona, Spanje

Mijn naam is Jordi Duaso en ik woon in de prachtige stad 
Barcelona in Catalonië.

Mijn passie voor sigaren is lang geleden ontstaan. Wat ik zo 
bijzonder en boeiend vind aan sigaren, zijn de smaken. Ik 
hou ervan om een sigaar te kiezen uit een divers aanbod, 
die zo goed mogelijk aansluit bij het moment dat ik die wil 
proeven. Na een goede maaltijd of met een lekker drankje, 
in een privéclub of op een terras in onze prachtige stad, 
maken sigaren heel wat emoties los. Dat is ook de manier 
waarop ik mijn klanten begeleid.

Van de DH Boutique sigaren hou ik vooral van La Preferida 
omdat hij aromatisch en zoet is. Het is dan ook de nieuwste 
DH sigaar die we in de winkel hebben. Nicarao en La Ley 
zijn ook erg lekker vanwege hun rijkdom en balans. Maar 
ik hou erg van de zoetheid en romigheid van La Preferida.

Als ik een klant was in mijn eigen winkel, zou ik me laten 
adviseren over de beste sigaren voor mij en voor dat mo-
ment. Ik zou het advies en de aanbevelingen in me opne-
men over alle sigaren die nieuw voor me zijn.

Ik denk dat de toekomst van de industrie afhangt van de 
aanwezigheid van goede sigarenwinkels en plaatsen om 
te proeven, zoals sigarenlounges en -clubs. Om die reden 
hebben we enkele jaren geleden onze sigarenclub Alta  
Regalia opgericht. 

Kom naar Barcelona en bezoek mijn winkel. Je wordt met 
open armen ontvangen.

Estanc Duaso
Carrer de Balmes 116
08008 Barcelona
Spanje

T: +34 932 151330; WhatsApp: +34 669 384638
E: info@duaso.com
www.duaso.com
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Voor mij zijn sigaren twee dingen. Het eerste is meditatie. 
Onze wereld gaat steeds sneller en een moment samen 
met een sigaar voelt daarom als meditatie. Het tweede is
saamhorigheid. Dankzij sigaren ontmoet ik verschillende 
interessante mensen, zoals onze fantastische klanten en 
andere mensen in de industrie. We delen allemaal dezelfde 
liefde voor sigaren dus het is altijd een plezier om elkaar te 
leren kennen.
Een favoriete DH Boutique sigaar kiezen is moeilijk gezien 
de vele goede keuzes. Ik denk dat het afhangt van de ge-
legenheid. La Preferida is als een dessert met zijn romige, 
rijke zoetheid - perfect voor na het diner. Een andere favo-
riet is de Furia met zijn goed uitgebalanceerde koffie- en 
chocolade-aroma’s. Die veelheid aan smaken maakt hem 
begeerlijk wanneer je een sigaar je volledige aandacht kunt 
geven.

Als klant in mijn winkel zou ik zeggen: “Wat een knappe 
vent achter de toonbank!” Nee, serieus, ik wil dat kennis 
en passie voor sigaren hier centraal staan, en dat we die 
passie kunnen delen met al onze klanten.

Wat de toekomst betreft, denk ik dat het belangrijkste is 
dat we ons verenigen om wetgevers ervan te weerhouden 
meer irrationele beslissingen te nemen die een negatieve 
invloed hebben op onze sigarencultuur en -industrie. Ik zou 
bijvoorbeeld graag zien dat er een duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen sigaren en sigaretten, aangezien 
deze twee producten niets anders gemeen hebben dan dat 
ze allebei worden gerookt.

Ten tweede moeten we nog meer samenwerken met de 
mensen die nieuw zijn in de sigarenwereld. Voor nieuw-
komers is er een behoorlijke drempel om overheen te 
klimmen. Veel websites hebben bijvoorbeeld zeer beperk-
te informatie over hun producten en worden er enkel de 
afmetingen meegegeven, maar wat heeft een nieuwkomer 
daar aan?

Als we allemaal onze inspanningen opvoeren en onze ken-
nis nog meer delen, zal dat op lange termijn vruchten af-
werpen.

Cigarrspecialisten
Arabygatan 70
352 46 Växjö
Zweden

E: hej@cigarrspecialisten.se
www.cigarrspecialisten.se
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MELANGE – Internationale melange met bladeren uit 
Nicaragua en een tweede mysterieus land. Het dek-
blad heeft een mooie rosado oscuro kleur en komt 
uit de Jalapa vallei, terwijl het omblad en binnengoed 
voornamelijk geoogst worden in Estelí, in de Condega 
en Ometepe regio’s. Een mysterieus visoblad geteeld 
buiten Nicaragua brengt een kenmerkende persoon-
lijkheid aan de smaken en aroma’s.
RIJPING – Matig gerijpte bladeren van 3 tot 6 jaar.
AROMA’S & SMAAK – Opmerkelijke aromatische rijk-
dom en een goed afgerond karakter. De sigaar toont 
een fascinerende intensiteit en evenwicht met een ge-
durfde persoonlijkheid.
KRACHT – #7 to 7½ Fortaleza – Medium tot volle body.
ONTWIKKELING – Behoudt een goed evenwicht tij-
dens een spannende, hartige evolutie.
Eerder robuust.
VERBRANDING – Gemakkelijk en volledig.
AS – Solide, compact en wit.

FURIA MEGAERA 
LIGA ID
Met zijn medium tot volle body, vertoont de MEGAE-
RA een stevige persoonlijkheid met een opmerkelijke 
aromatische rijkdom, een goed afgerond karakter en 
balans. De MEGAERA is compact en krachtig en het 
proeven onthult een fascinerend karakter. Zoals de 
geest en symbolen van het merk suggereren, zijn de 
aard en de kern van MEGAERA intens en solide, en 
altijd beheerst en nobel.
Met zijn zuivere smaken en aroma’s is de FURIA ME-
GAERA een sigaar die zijn sporen nalaat en doet ver-
langen naar meer.

PROEFNOTITIES

FURIA MEGAERA
5 ½ x 54 – L 140 mm x ø 21,43 mm

  

FURIA MEGAERA IN 
DE MOND …

EN DAN NU HET 
PAIREN …
Hier zijn enkele van de beste pairings die 
we voor u hebben uitgeprobeerd tijdens 
het schrijven van deze nieuwsbrief. Een 
persoonlijke keuze, maar de moeite om te 
proberen!

• Shortdrink: een glas Worthy Park 12 
Year Old Rum Nation (Jamaica, 58% ABV,  
gedistilleerd in 2006, gebotteld in 2018).
• Longdrink: een glas champagne.  
Champagne Ullens (Marzilly), Millésime 
2010, Blanc de Noirs (100% Pinot Meunier), 
0 g/L dosage, Tirage 2011, Dégorgement 
2020.
• Non-alcoholisch: drie kopjes ristretto 
van Twin Engine Coffee, Arabica Espresso,  
Nicaragua.
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Kleur: Rosado oscuro

Fortaleza: 7,5/10 – Medium tot vol

Aroma’s: 8/10 – Intens en rijk

Smaak: 7,5/10 – Stevig en diep

Mondgevoel: 8/10 – Intens en vol

Smaakbalans: 9/10 – Perfecte balans

Smaakfinesse: 7/10 – Harmonieus 
bouquet

Smaakvitaliteit: 8/10 – Duidelijk 
rijpingspotentieel

Smaakverloop: 7/10 – Goede evolutie

Proeftijd: 1 tot 1,5 uur

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/

