
Cygara LA LEY wyrażają bogactwo, złożo-
ność i charakter, a jednocześnie są sub-
telne i eleganckie. Złożone aromatyczne 
zapachy i finezja zapewniają wyśmienite 
połączenie osobowości i równowagi. Kon-
trolowana moc, elegancka słodycz, cza-
sem metaliczne smaki i wyraźna progres-
ja to znaki wyrafinowanego charakteru LA 
LEY.

Bazując na tytoniach klasy vintage, aro-
maty, smaki i wrażenia sensoryczne cy-
gar LA LEY wydają się niejako znajome; 
przypominają coś już poznanego, coś z 
przeszłości. Przykładowi miłośnicy marki 

LA LEY to ci, którzy cenią sobie prawdzi-
wy smak klasyki, a jednocześnie poszu-
kują aromatycznej finezji i jakości. Cygara 
przypadną do gustu szczególnie tym, któ-
rzy potrafią skupić się na jakości wrażeń 
smakowych i aromatycznych. Wiele cygar 
klasy vintage, bardziej znanych, global-
nych marek, nie jest w stanie zapewnić 
takiego poziomu satysfakcji, jak te pocho-
dzące z małych butikowych manufaktur, 
dzięki czemu stworzyły swoją historię, a 
następnie legendę. Miłośnicy, którzy po-
szukują takich wrażeń powinni sięgać po 
LA LEY. Są one wprost dla nich stworzone.

LA LEY kierowane jest również do młod-
szego pokolenia miłośników, poszu-
kujących współczesnej wersji bardziej 
złożonej i subtelniejszej elegancji w aro-
matycznej różnorodności.

Chętni na taką odkrywczą podróż będą 
mogli delektować się każdym cygarem LA 
LEY. To naprawdę wyjątkowe doświad-
czenie.

Marka LA LEY produkowana była na Ku-
bie w latach 1875-1883, obecnie odrodzi-
ła się z pasji do tworzenia cygar vintage. 
Podobnie jak w innych cygarach tej klasy, 
smak odzwierciedla doświadczenie cza-
su. Aura marki odzwierciedla ten okres 
w historii: minimalizm, pasja, autentycz-
ność, zasady i pomysły na lepszy świat.

Prawie cztery lata były potrzebne, aby 
skomponować mieszankę, która jedno- 
cześnie wyraża bogactwo i równowagę 
oraz subtelność w ramach swojej wywa-
żonej mocy. Ta ostatnia cecha w dużej 
mierze kształtuje się pod wpływem czasu 
jest prawdopodobnie główną cechą cygar 
najwyższej jakości.

Cygara LA LEY, produkowane obecnie w 
Nikaragui, charakteryzuje się finezją, głę-
bią, jakością i osobowością. Są one goto-
we zarówno do degustacji bezpośrednio 
po ich nabyciu, jak i nadają się do dalsze-
go leżakowania.

Degustując LA LEY przeniesiesz się w fan-
tastyczny świat klasyki. Wyrafinowani i 
doświadczeni cigar aficionados, miłośnicy 
cygar klasy przeżyją déjà vu.

LA LEY es la ley (LA LEY to prawo).

  

Oto nasz drugi biuletyn, wydanie zimowe!

Wydanie pierwszego biuletynu to była wspa-
niała sprawa.  Wydanie drugiego - jest jesz-
cze wspanialsze! Ilość pozytywnych opinii i 
pozdrowienia, które otrzymaliśmy, dają nam 
satysfakcję i przyjemność przygotowania 
obecnego wydania. 

Podczas obecnego przygotowywania wiele 
krajów na świecie przeżywa drugi lockdown. 
Stany Zjednoczone przeszły właśnie przez 
wyjątkowe wybory prezydenckie. Rosnące 
zanieczyszczenie atmosfery i globalne ociep-
lenie osiągają bezprecedensowe poziomy, 
powodując rozmrażanie wiecznej zmarzliny 
Arktyki i uwalnianie, w zastraszającym tem-
pie, dwóch silnych gazów cieplarnianych.

To tylko trzy główne globalne wydarzenia o 
ogólnoświatowych konsekwencjach. Wszys-
cy mamy swoje osobiste zdanie na każdy 
z tematów. Dekada lat dwudziestych XXI 
wieku zdecydowanie rozpoczęła się w nie-
bezpieczny sposób. Nie powinniśmy czegoś 
zrobić?

Czy te wydarzenia oddalają nas od cygar? 
Jeśli są one oryginalne - ich degustacja jest 
w pewien sposób szkołą życia. Aby uczyć się, 
rozwijać i rozumieć nasze gusta niezależnie 
od jakichkolwiek wpływów i uprzedzeń, mu-
simy posiąść autentyczną wiedzę, faktyczne 
doświadczenie i otwartość umysłu. Tak jak 
wtedy, gdy próbujemy poruszać się w dzi-
siejszych dziwnych, zmieniających się i nie-
bezpiecznych czasach. 

Zatrzymaj się i zastanów. 
Bądź sceptyczny. 
Pozostań silny, bezpieczny. 
Działaj. Bądź optymistą.
 
 

 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com
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Subscribe to our newsletter here:

ZAGĘSZCZENIE LIŚCI WIDZIANE 
OD STRONY STOPY CYGARA

   
Zdjęcie do wydania

Virar el pilón - przełożenie liści w kopcu fermentacyjnym 

Semaj B. z Silly, Belgia - Wiele moich cygar wydaje się być przytkanych, bez ciągu. Czasa-mi mam bardzo dużo trudności, by utrzymać dobry przepływ powietrza; w skrajnych przy-padkach muszę je wyrzucić. Czy wynika to z warunków ich przechowywania? Co mogę zrobić, aby to poprawić i nie tracić tylu cygar? 
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Jednym z ważniejszych aspektów bu-
dowy cygara jest właściwe zagęszcze-
nie liści we wkładce, tutaj określanych, 
jako porowatość. Musi być ona dobrze 
wyważona, tj, nie za luźno, nie za cias- 
no, pamiętając o znaczeniu tego pa-
rametru dla prawidłowego równego 
spalania. Niedostateczna porowatość 
jest spowodowana zbyt dużą gęstością, 
wręcz zbiciem wewnętrznych tytoni. 
Liczba liści użytych do zwinięcia wkładki 
ma decydujący wpływ na ‘porowatość’, 
a tym samym na prawidłowy ciąg. 

W pewien sposób jakość i gęstość zwi-
nięcia można ocenić po stopie cygara. 
Takie badanie pozwala na ocenę jego 
wewnętrznej porowatości. Wraz z iloś- 
cią samodzielnych testów, każdy miłoś- 
nik może z czasem nauczyć się oceniać 
poziom gęstości zwinięcia cygara. Tym 
samym dobrać optymalny, który będzie 
najbardziej pasował jego oczekiwa-
niom, co do ciągu w trakcie degustacji 
danego cygara. 

Ocena taka jest jednak pobieżna i na-
wet jeżeli pierwotnie wydaje się dobra, 
niekoniecznie w ostateczności może to 
gwarantować satysfakcjonujący ciąg. 
Logicznie rzecz biorąc, jest to tylko 
wskazówka, ponieważ o dobrym ciągu 
decyduje ‘porowatość’ całej długości 
cygara.

Zbyt luźny lub zbyt duży opór przy prze-
chodzeniu powietrza przez cygaro pod-
czas palenia się może być skutkiem kilku 
błędów. 

Najczęstszym powodem popełnianym na 
etapie produkcji, jest skręcenie z niewłaści-
wej ilości liści - za dużo lub za mało. Każde 
cygaro w zależności od średnicy musi mieć 
optymalną ich ilość, by zapewnić optymal-
ną gęstość.

Utrudniony ciąg może również wynikać z 
tzw. supła pochodzącego ze złego ułoże-
nia liści wkładki lub z faktu, że zostały one 
zbyt mocno ściśnięte przez trzymający je 
liść zawijacza. Cygaro może być również 
zatkane z powodu niewłaściwego umie- 
szczenia małych kawałków tytoniu w dokła-
danych w trakcie zwijania wkładki, których 
zadaniem jest zachowanie równomiernej 
gęstość cygara w całej jego długości. 

Oprócz powyższych błędów ludzkich, jed-
na z technik zwijania, zwana empalmado, 
niewłaściwie wykonana, również może być 
powodem złego ciągu. To proces polega-
jący na układaniu kolejnych liści na sobie, 

a następnie zwinięcia całej warstwy, co 
może przypominać pojedyncze kartki ra-
zem złożone w rulon. Ta metoda zwijania, 
wymagająca szczególnych umiejętności 
manualnych, w niewłaściwym wykonaniu 
może również powodować zaburzenia cią-
gu w trakcie palenia.

Jeśli jest to zbyt wielki problem i nie da się 
go żadnymi prostymi metodami poprawić, 
należy zrezygnować z takiego cygara. To 
strata zarówno emocjonalna, jak i finanso-
wa. To nie powinno się to zdarzać. 

Cygara klasy premium to produkty ręcznie 
robione, zwijane przez kobiety i mężczyzn. 
Każda osoba jest inna; u każdej mogą wy-
stąpić pewne niedoskonałości czy gorszy 
dzień, wówczas zwijane przez nich cygara 
mogą ujawniać pewne błędy. Zbyt częste 
takie pomyłki są powodowane brakiem 
umiejętności samego procesu zwijania lub 
ogólnym brakiem dyscypliny i jakości pra-
cy.  

Kopiec, czyli pęczki tytoniu, poprzez ich ciasne ułożenie 
oraz nacisk na dolne warstwy, wytwarza w swoich wnętrzu naturalny 

wzrost temperatury. To z kolei stwarza niezbędne warunki do rozpoczęcia  
fermentacji. Cały proces jest nieustannie kontrolowany, by nie przekroczyć 

temperatury granicznej, tj. zbyt wysokiej. We właściwym momencie cały kopiec 
jest odkrywany i budowany na nowo, gdzie liście z obrzeży kopca układane są w jego 

środkowej części i odwrotnie. Taka przebudowa dokonywana jest dwa do czterech razy 
w miesiącu. Jednak to zawsze człowiek, jego wyczucie i doświadczenie decyduje, w jakiej 

temperaturze i jak długo dany rodzaj tytoniu winien leżakować w takim pilon.
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Tabashop to rodzinny biznes, trafika znajdująca się w sa-
mym centrum szwajcarskiego Montreux. Mój ojciec, Patrick 
Monbaron, prowadził sklep przez 50 lat. A teraz ja robię 
wszystko, co w mojej mocy, aby przekazać naszą rodzinną 
pasję do cygar. W tym roku nasz Tabashop obchodzi 50-le-
cie!  Mój ojciec i ja zdecydowaliśmy, by przedefiniować kon-
cepcję sklepu od A do Z. Dzisiaj jesteśmy bardzo dumni z 
wyniku. W pewnym sensie zrealizowaliśmy jedno z naszych 
marzeń. Oferujemy naszym klientom to, co uważamy za 
najlepsze.

Jednym z cygar, które mnie zachwyciło, jest Furia Megaera, 
wykonane z najwyższej jakości mieszanki tytoniu. Spalanie 
jest bardzo równe, wręcz doskonałe. Gęsty, obfity dym, z 
wyśmienitą esencjonalnością i aromatami suszonych owo-
ców, zwłaszcza migdałów. Smak jest bardzo przyjemny, z 
okrągłym, kremowym wykończeniem, podpartym nutami 
tostowymi i miodowymi. Zwiększają one moc, jednak bez 
agresywności. Wspaniały sukces!

Dla mnie cygaro to przede wszystkim chwila relaksu i war-
to na nie poświęcić trochę czasu! Chwila, w której mogę  
odetchnąć od codziennych spraw w przyjemnym otocze-
niu. Lubię dzielić się swoimi najnowszymi odkryciami z mo-
imi klientami. Nasza filozofia, którą od początku Tabashop 
stosujemy, opiera się na uczeniu miłośników cygar, że le-
piej wybierać jakość niż ilość! Dla mnie osobiście cygaro to 
otwarcie umysłu na nieskończone smaki i aromaty. 

Jaki jest klucz do przyszłości naszej branży? Oferowanie 
cygar najwyższej jakości, partnerstwo z markami o takiej 
filozofii i DNA, jak nasze - wybór jakości nad ilością oraz 
umiejętność przekazywania pasji, również w trakcie wielu 
spotkań i degustacji. Miałem okazję podróżować po świecie 
i odwiedzić sporo cygarowych fabryk. Dzisiaj moim celem 
jest przekazanie tej pasji miłośnikom cygar, zarówno po- 
czątkującym, jak i tym zaawansowanym.

Obecnie Tabashop z dumą oferuje ponad 1200 rodzajów 
prestiżowych cygar różnych marek i formatów. Odwiedź 
nas osobiście lub zajrzyj do naszego sklepu internetowego.

TABASHOP
Grand Rue 46 
1820 Montreux
Switzerland
T: +41 219637070
E: info@tabashop.ch
www.tabashop.ch
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Nazywam się Gilles, ale w regionie często nazywają mnie 
„prezydentem”.

Szczerze mówiąc, trudno mi wskazać ulubione cygaro z ca-
łej gamy DH Boutique Cigars. Po namyśle powiedziałbym, 
że to La Ley Robusto, który jest doskonale wyważone i bar-
dzo dobrze zbudowane. Nie jest ani za mocne, ani za lekkie, 
ma bardzo przyjemną ewolucję z przyjemnymi kremowymi 
i gładkimi nutami.

Zawsze mnie zadziwia, jak mieszanka liści, zawierająca 
wiele różnych smaków i aromatów, może dać tyle przyjem-
ności ich miłośnikom. To zbliża ludzi do siebie oraz sprzy-
ja wymianie i dzieleniu się, cygaro jest często doskonałym 
lekarstwem na izolację.

Gdybym to ja był klientem własnego sklepu, chciałbym 
otrzymać jak najlepszą poradę, trafiającą w moje oczekiwa-
nia oraz być życzliwie i profesjonalnie obsłużonym. Chciał-
bym wyjść z uśmiechem na twarzy i powiedzieć: „Dziękuję, 
wkrótce wrócę!”

Dla przyszłości naszej branży absolutnie konieczna jest sze-
roko rozumiana obrona cygara, jako produktu i jako stylu 
życia. Każdy z nas może robić to na swój sposób tak, jak 
to jest w danym momencie możliwe. Starajmy się zachęcać 
do czerpania przyjemności z obcowania z cygarami, nie zaś 
do zwykłego palenia. Nie zapomnijmy dodać, że degustacja 
cygara to wspaniała nauka smaku i szkoła życia. Właściciele 
barów i hoteli również powinni mieć motywację do tworze-
nia przyjemnych miejsc służących do ich degustacji.

A może któregoś dnia razem będziemy mieć okazję, by 
bronić tej pięknej sztuki życia z cygarem w ustach!  Musi-
my promować inteligentną kontrolę naszej branży oraz 
stabilne ceny i podatki. Co więcej, wszelkie zakazy i nakazy 
zmuszają nas coraz bardziej do obcowania z cygarami w 
warunkach odosobnienia, jak pariasi! To jest nienormalne.

W każdym razie bądźmy pozytywni, ponieważ przyszłość 
rysuje się w jasnych barwach i od nas zależy, czy zbudujemy 
ją tak, jak sobie życzymy. Więc ciesz się życiem i cygarami!

LE COMPTOIR DU CIGARE
14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
67000 Strasbourg
France 
T:+33 388326068
E: contact@lecomptoirducigare.fr
www.lecomptoir-ducigare.fr
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  Gilles Trastour 
 LE COMPTOIR DU CIGARE

14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, 67000 Strasbourg, France.

  Yann Monbaron  
TABASHOP
Grand Rue 46, 1820 Montreux, Szwajcaria
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BLEND - mieszanka oparta o tytonie z czterech kra-
jów. Liść pokrywowy to typowe rosado z przepięknych 
dolin Ekwadoru, zaś zawijacz pochodzi z Estelí w Nika- 
ragui. Wkładkę stanowią tytonie uprawiane w Nikara-
gui, Honadurasie  i z czwartego kraju, który nie został 
podany w składzie.
STARZENIE - Liście średnio starzone, od trzech do  
sześciu i pół roku (o dwa lata więcej niż liście standar-
dowe). 
AROMAT I SMAK - Godne uwagi bogactwo i dopraco-
wany charakter. Rzadka elegancja i finezja, ze zrówno-
ważonymi metalicznymi i słodkimi nutami. 
MOC - Średnia do pełnej, waha się pomiędzy 6½ do 7, 
w skali do 10ciu.
PROGRESJA - Przyjemna ewolucja siły i bogactwa aro-
matycznego; konsekwentnie wyważone. 
SPALANIE - Łatwe i kompletne. 
POPIÓŁ - Solidny, zwarty, biały.

LA LEY ROBUSTO 
LIGA ID
LA LEY Robusto to cygaro o średnicy ponad 21 mm, 
w systemie calowym określany, jako 54, oferujący 
harmonijną degustację z równowagą i charakterem. 
Cygaro ujawnia bogactwo charakteru z kilkoma war-
stwami aromatyczności. Z jednej strony miłośnik 
może odpocząć i posmakować bez zbytniego zastano-
wienia, pozwalając, aby ten moment był kontrolowa-
ny przez naturalną ekspresję cygara. Z drugiej strony 
można odkryć jego głębię podczas testu zwanego 
retro-olfaction czyli delikatnie wciągając dym nosem. 
To doświadczenie drastycznie zmieni jego postrze-
ganie, a cygaro może dostarczy eksplozję aromatów, 
smaków oraz  zaskakującą progresję ogólnego profilu 
smakowego. 

NUTY SMAKOWE  

LA LEY ROBUSTO 
5 x 54 – L 127 mm – ø 21,43 mm

  

LA LEY ROBUSTO 
IN THE MOUTH …

REKOMENDOWANE Z 
…
Oto niektóre z najlepszych połączeń, z któ-
rymi eksperymentowaliśmy podczas pisa-
nia tego biuletynu. Podobnie jak wszystkie 
połączenia, są one osobiste i emocjonalne, 
ale zawsze przyjemnie jest je wypróbować. 

• Short drink: Caroni 23-letni 1994 (Trini-
dad, 57,2% alkoholu, destylowany 1994, 
butelkowany 2017) 
• Long drink: dobry, kwaśny sos pisco (pro-
szę nie za dużo cukru!) 
• Drink bezalkoholowy: biała herbata Yin-
zhen z prowincji Fujian w Chinach (uważaj, 
by nie „naciągała” zbyt długo)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Wygląd 
zewnętrzny:

Rosado lub Carmelita

Moc: 6,5/10 – średnia do pełnej

Aromat:  8/10 – złożony i bogaty

Smak:  7,5/10 – Kremowy i 
subtelny

W ustach: 8/10 – Miękkie i 
wyrafinowane

Równowaga 
smakowa: 

9/10 – Doskonała
równowaga

Finezja smaku: 8/10 – Bukiet dobrze 
uformowany

Witalność 
aromatu: 

8/10 – Prawdziwy potenc-
jał starzenia

Progresja 
smaku: 

8/10 – Udoskonalona 
progresja

Czas degustacji: 1 do 1,5 godziny

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/

