
Wraz z ALECTO i TISIPHONE, MEGAERA 
jest jedną z trzech mitologicznych Furii. 

To pogromczynie tych, którzy łamią swo-
je słowo, mściwe w stosunku do złych, a 
jednocześnie to strażniczki dobra. Furie 
pojawiają się ze świata podziemnego, by 
zadać udrękę i karać tych, którzy zasługu-
ją na ich furię. Furie są żywym uosobie-
niem moralności, czystości, zaciekłości, 
szaleństwa i prawości. Boginie zemsty, 
uosabiają uczciwość i sprawiedliwość w 
fascynującej ambiwalencji życia. 

„Twierdzimy, że jesteśmy sprawiedliwi i 
uczciwi. Żaden gniew nie spadnie z nas po-
kątnie na tego, który wyciągnie czyste ręce 

i będzie szedł przez życie bez szwanku; ale 
kto grzeszy i ukrywa ręce splamione krwią, 
jako mściciele rozlewu krwi, do końca sta-
wiamy się przeciwko niemu, przedstawiając 
się, jako prawi świadkowie umarłych. „ 
Oresteia (trylogia sztuk), Ajschylos (ok. 525–
456 pne)

FURIA MEGAERA symbolicznie reprezen-
tuje Zazdrosną Wściekłość. 

Mądry, pastelowy i symboliczny, pom-
pejański czerwony ton FURIA MEGAERA 
reprezentuje kreatywność, która rodzi 
się z destrukcji, z transformacji. Prócz kla-
sycznego znaczenia energii i pasji koloru 
czerwonego, czerwona ochra jest także 
symbolem cyklu życia. Przypominająca 

krew czerwona ochra - używana już, jako 
pigment w czasach prehistorycznych - 
symbolizuje powrót na ziemię i rytualne 
odrodzenie. Ten piękny kolor reprezen-
tuje również, w niektórych przypadkach, 
relacje między ludźmi. 

Wełniana nitka w kolorze czerwonej 
ochry symbolizuje więź między dwiema 
rzeczami. Dla nas, dla twórców tych cygar, 
wątek ten przedstawia relacje z naszymi 
partnerami, miłośnikami, detalistami i 
dystrybutorami. 

Gdyby cygaro miało być wykute z głębi 
pragnień aficionados, byłoby to FURIA. 
Dogłębne doznania, jakie dostarcza FU-
RIA to płomienne i namiętne emocje. 
FURIA to cygaro, które nikogo nie stawia 
poza marginesem. Podobnie jak dwo-
istość zaciekłości, okrucieństwo, ale i har-
monia mitycznych Furii - siła i równowaga 
cygar FURIA kształtuje się podczas pro-
gresji degustacji i relacji między miłośni-
kiem, a cygarem. 

Smaki i aromaty FURIA MEGAERA zaska-
kują podniebienie intensywnym bogac-
twem, siłą i równowagą. MEGAERA jest 
zaskakująco esencjonalna i pełna, ale jak 
pośrednio sugeruje jej symbolika, inten-
sywność mocy jest zawsze kontrolowana. 
Entuzjasta FURIA MEGAERA, o silnym 
temperamencie i wyrafinowanym pod-
niebieniu, to zwolennik solidnych, pra-
wych zasad. MEGAERA przeznaczone są 
dla aficionados, którzy z finezją potrafią 
odróżnić konstruktywną prowokację od 
absurdalnego podżegania; dla tych, któ-
rzy rozpoznają różnorodność i intensyw-
ność aromatów. 

Charakterystyka: 
Pudełka po 10 cygar, ułożone w pionie / 
bez celofanu / pergamin owijający cygara, 
złączony naklejką z logo / każde z 3 rodza-
jów pakowane tak samo  

  
Drodzy Aficionados! 

W czasach wyzwań degustowanie cygar ujaw-
nia swój głębszy wymiar. Pomaga zrozumieć 
autentyczną wartość przyjemnych chwil, który-
mi się cieszymy i którymi się dzielimy. W chwili 
pisania tego tekstu wiele krajów ponownie 
luzuje obostrzenia i otwiera poszczególne ka-
tegorie działalności. Dzięki tej dawce świeżego 
tlenu i ponownej wolności, pierwsze chwile po-
wrotu do normalnego życia przypominają nam, 
że proste rzeczy to prawdziwa przyjemność i 
czysty skarb. 

Ale pomijając te błogosławione chwile, pamię-
tajmy o tych z nas i wokół nas, którzy przeży-
wają trudne chwile. Czasami jest to prawdziwe 
nieszczęście. Na przykład wiele kobiet i dzieci 
dotyka cierpienie czy ubóstwo z powodu zwięk-
szonej przemocy domowej i urazów psychicz-
nych. Ponadto bankructwa wielu, zarówno 
prywatnych biznesów, jak i dużych firm, gorzko 
kontrastują z gigantycznymi zyskami i korzy-
ściami niewielkiej grupy wybranych. 

Poza naszymi osobistymi opiniami na temat 
stanu rzeczy wydaje się całkiem jasne, że obec-
na sytuacja będzie miała dalsze konsekwencje, 
prawdopodobnie długofalowe i organiczne na 
wielu poziomach naszego społeczeństwa. 

W przeciwieństwie do złych cygar, które cza-
sami palimy, nie możemy tak łatwo zmienić 
świata, w którym żyjemy. Ale mając niezbędną 
determinację, możemy zmienić siebie! A potem 
mieć wpływ na nasze środowisko. Ten kryzys 
może pomóc nam myśleć, urzeczywistniać, do-
stosowywać się, robić postępy i czynić ludzkość 
lepszym światem. 

Bądźmy pozytywni i zobaczmy dobro w złym. 
Ostatecznie wszystko zależy od tego, jak zdecy-
dujemy się spojrzeć na sprawy. Więc wkroczmy! 

Zawsze lubię mówić, że degustacja cygar to 
szkoła życia.
Życzymy miłej lektury! Ciesz się wieloma cyga-
rami!

 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com
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PALNIE ‘NA SUROWO’
W trakcie degustacji cygar regularnie czuję nieprzyjemne uczucie w ustach. Kojarzy mi się z goryczą. Skąd to pochodzi? Jak można to poprawić? 

John C, Albacete, Castilla-La Mancha, Hiszpania
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Niektórzy koneserzy lubią czuć aromat 
czy też zaciągać się świeżo obciętym 
cygarem chwilę przed jego zapale-
niem. Taka percepcja nazywana jest 
- ‘palenie na sucho’, z hiszpańskiego -   
‘fumar crudo’. 

Powietrze wokół cygara staje się natu-
ralnie naładowane najbardziej aroma-
tycznymi cząsteczkami. To aromaty w 
fazie lotnej, podobnie jak w przypadku 
perfum podczas parowania i dyfuzji, 
wzbogacają zapachowo przestrzeń wo-
kół i wewnątrz cygara. Aromatyczność 
jest obecna wyłącznie w samym po-
wietrzu. Nadal nie ma dymu, ponieważ 
spalanie jeszcze się nie rozpoczęło.

Zaciągnięcie się cygarem, które jest je-
dynie przycięte, ma sporą aromatycz-
ność, a która jest rozpraszana, gdy wy-
chodzi z cygara do ust. Te aromaty są 
następnie odczuwalne głównie w retro 
węchach – w tyle nosa. Ze względu na 
ich subtelny i lotny charakter oraz brak 
fizycznych cząstek, wszelkie generowa-
ne doznania smakowe są pomijalne.

W trakcie ‘palenia na sucho’ odczuwal-
ny jest również bezpośredni wpływ za-
pachów opakowania, mieszającego się 
z aromatem samego cygara. Wąchając 
cygaro z całej jego długości, można cie-
szyć się jego naturalnymi perfumami. 
Ogólnie jest to bardzo przyjemny za-
pach.

Palenie ‘na sucho’ to wyrafinowane do-
znania węchowe, zarówno w przodu 
nosa, jak i z tyłu (retro hale). Oprócz 
przyjemności, jaką daje taki pierwszy 
kontakt z aromatami danego cygara, 
można uznać, że jest to pierwsze kon-
kretne zmysłowe podejście do jego de-
gustacji. 

To nieprzyjemne uczucie jest zwykle od-
czuwalne w tylnej części ust, na podniebie-
niu i przy wejściu do gardła. Powszechnie 
uważa się, że jest to spowodowane obec-
nością zbyt wielu białek. W rzeczywistości 
związki azotowe (białka), ale także węglo-
wodany (cukry) wydają się generować tę 
gorycz. Nadmierna obecność tych drażnią-
cych substancji jest często spowodowana 
nieprawidłową fermentacją jednego lub 
kilku liści mieszanki. Oznacza to, że fer-
mentacja była generalnie zbyt krótka, ale 
może to również oznaczać, że temperatura 
fermentacji była zbyt wysoka lub zbyt ni-
ska, kopiec zbyt suchy lub wilgotny itp. 
Oprócz problemów związanych z fermen-
tacją, niewłaściwe suszenie liści bezpo-
średnio po ich zebraniu może również 
powodować nieprzyjemne odczucia sen-
soryczne. Niewłaściwa gleba lub zabiegi 
rolnicze przed zbiorem rośliny mogą w 
niektórych przypadkach wywołać gorycz. 

Powodowana jest ona przez jakiś błąd 
podczas całego procesu obróbki tytoni, 
tym samym jest organiczna. Goryczy takiej 
niestety nie można do końca wyelimino-
wać, można ją tylko nieznacznie zmniej-
szyć, również poprzez bardzo staranne, 
długotrwałe leżakowanie tytoniu. Jednak 
gorzkie cygaro pozostanie w jakimś stop-
niu, mimo pozytywnego wpływu czasu. 

Gorzkiemu cygaro zawsze będzie brako-
wać aromatycznej równowagi i finezji. 
Wraz ze złym ciągiem i spalaniem, gorycz 
jest jednym z najczęściej spotykanych pro-
blemów.
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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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Po wykiełkowaniu w szkółkach, sadzonki przesadza się na specjalnie przygotowane pole. 
Przesadzanie można wykonać mechanicznie lub ręcznie. Utrzymanie standardowej 

odległości między roślinami jest dla nich niezbędne, aby optymalnie przystosować się do 
nowego miejsca i uniknąć konkurowania o zasoby z gleby. Kilka dni po przesadzeniu rośliny 

przechodzą proces selekcji, aby upewnić się, że mają jednolitą gęstość i wysokość.

Zdjęcie do wydania:
Przesadzanie sadzonek na plantację

2021

https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/
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  Daniel Carlsson
CIGARRSPECIALISTEN
Arabygatan 70, 352 46 Växjö, Sweden

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

Nazywam się Jordi Duaso i mieszkam w pięknej Barcelonie, 
w Katalonii.

Moja pasja do cygar narodziła się dawno temu. To, co jest 
dla mnie tak wyjątkowe w cygarach i co zawsze mnie po-
ciągało, to przyjemność płynąca ze smaków. Bardzo lubię 
wybierać cygara spośród wielu dostępnych, by jak najlepiej 
pasowały do momentu, w którym zdecyduję się je spróbo-
wać. Po smacznym posiłku lub przy kieliszku dobrego drin-
ka, w prywatnym klubie lub na tarasie w naszym przepięk-
nym mieście, cygara ujawnią wiele emocji. Podobny sposób 
staram się rekomendować moim klientom.

Spośród marek cygar DH Boutique Cigars szczególnie 
upodobałem sobie La Preferida, ponieważ jest aromatycz-
ne i słodkie - i jest to najnowsze cygaro od DH Boutique 
Cigars, które mamy w sklepie. Oczywiście Nicarao i La Ley 
są również bardzo przyjemni ze względu na ich bogactwo i 
równowagę. Ale bardzo lubię słodycz i kremowość La Pre-
ferida.

Czuję, że przyszłość branży będzie zależała od obecności 
dobrych sklepów z cygarami i miejsc do degustacji, takich 
jak kluby cygarowe. Z tego powodu, aby pomóc miłośnikom 
zbliżyć się do świata cygar, kilka lat temu stworzyliśmy nasz 
własny - Alta Regalia.

Przyjedź do Barcelony i odwiedź mnie. Zostaniesz przyjęty 
z otwartymi ramionami.

Estanc Duaso 
Carrer de Balmes 116
08008 Barcelona
Spain

T: +34 932 151330; WhatsApp: +34 669 384638
E: info@duaso.com
www.duaso.com
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Cygara dla mnie  to dwie rzeczy. Pierwsza to medytacja. 
Żyjemy w świecie, który porusza się coraz szybciej. Chwi-
la z cygarem jest dla mnie jak medytacja. Druga  - to by-
cie razem, nie tylko degustowanie cygar z przyjaciółmi, ale 
również spotkania z innymi ciekawymi ludźmi - naszymi 
fantastycznymi klientami, ale także innymi osobami z bran-
ży. Wszyscy dzielimy tę samą miłość do cygar, a spotkanie 
zawsze jest przyjemnością. 
Wybór ulubionego cygara z oferty DH Boutique Cigars jest 
trudnym wyzwaniem, ponieważ jest ich tak wiele dobrych. 
Mam ochotę powiedzieć, że to zależy od okazji. La Preferi-
da jest jak deser ze swoją kremową słodyczą; jest idealna 
na degustację po obiedzie. Kolejnym moim faworytem jest 
Furia z dobrze wyważonymi nutami kawy i czekolady. Mno-
gość różnych smaków sprawia, że jest ono pożądane w tych 
chwilach, kiedy cygaru można poświęcić całą swoją uwagę. 
Będąc w roli klienta we własnym sklepie, powiedziałbym: 
„O - jaki przystojny facet za ladą!” Ok., na poważnie - chciał-
bym pomyśleć, że jest to miejsce wiedzy i pasji do cygar 
oraz że istnieje widoczna chęć podzielenia się nią z wszyst-
kimi klientami, którzy przechodzą przez nasze drzwi lub od-
wiedzają naszą witrynę. 
Jeśli chodzi o przyszłość branży, uważam, że najważniejszą 
kwestią jest zjednoczenie się, aby powstrzymać ustawo-
dawców przed podejmowaniem bardziej irracjonalnych de-
cyzji, które dodatkowo negatywnie wpływają na naszą kul-
turę i biznes cygarowy. Chciałbym między innymi zobaczyć 
wyraźne rozróżnienie między cygarami, a papierosami, po-
nieważ te dwa produkty nie mają ze sobą nic wspólnego, 
poza tym, że oba są do palenia. 
Drugą  rzeczą jest jeszcze większe współdziałanie, by edu-
kować wszystkie osoby, dla których cygara to nowość. 
Obecnie nowicjusze muszą pokonać wiele przeszkód. Na 
przykład wiele witryn internetowych zawiera bardzo ogra-
niczoną wiedzę o produktach. W niektórych przypadkach 
jedynymi informacjami, które są podane to wyłącznie wy-
miary, ale co taka osoba wkraczająca w świat cygar może 
się z tego dowiedzieć? 

Jeśli wszyscy zintensyfikujemy nasze działanie i jeszcze bar-
dziej będziemy się dzielić się naszą wiedzą, na dłuższą metę 
to opłaci się. 

Cigarrspecialisten
Arabygatan 70
352 46 Växjö
Sweden

E: hej@cigarrspecialisten.se
www.cigarrspecialisten.se
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BLEND - mieszanka tytoni z Nikaragui oraz innego, 
utrzymanego w tajemnicy, kraju. Pokrywa, o ładnym 
kolorze rosado oscuro, pochodzi z doliny Jalapa, Nika-
ragua, natomiast zawijacz i wkładka to głównie rejo-
ny Estelí, Condega i Ometepe (wulkaniczna wyspa na 
jeziorze Nicaragua). Nieujawniony tytoń rodzaju viso, 
pochodzący spoza Nikaragui, nadaje smakom i aro-
matom charakterystyczną osobowość. 
DOJRZEWANIE – tytonie o średnim wieku 3 do 6 lat 
AROMAT i SMAK -  Godne uwagi bogactwo aroma-
tyczne i dopracowany charakter. Smak, aromaty i od-
czucia w ustach wykazują fascynującą intensywność i 
równowagę z odważną osobowością. 
MOC  - # 7 do 7½; treściwość od średniej do pełnej. 
PROGRESJA - utrzymuje dobrą równowagę podczas 
ekscytującej i aromatycznej ewolucji. Zmierza w kie-
runku jędrności i solidności. 
SPALANIE - łatwe i kompletne. 
POPIÓŁ - solidny, zwarty i biały.

FURIA MEGAERA 
LIGA ID
MEGAERA to cygaro o pełniejszej mocy, które ujawnia 
głęboki i pełny charakter z godnym docenienia bogac-
twem aromatów, dobrze zaokrąglonym charakterem 
i zbalansowaniem. W odczuciach jest gęsta, o znako-
mitej głębi, zaś degustacja ujawnia fascynujący cha-
rakter. Jak sugeruje styl i symbolika marki, MEGAERA 
jest pełna, intensywna, solidna, szlachetna, a jej ‘furia’ 
pozwala się kontrolować. Dzięki swoim prostolinijnym 
smakom i aromatom FURIA MEGAERA to cygaro, które 
pozostawi po sobie ślad i ochotę na więcej.

NUTY SMAKOWE  

FURIA MEGAERA
5 ½ x 54 – L 140 mm x ø 21.43 mm

  

FURIA MEGAERA
W USTACH …

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

• Short drink: szklanka rumu, Worthy Park 
12 Year Old Rum Nation (Jamajka, 58% al-
koholu, destylowana 2006, butelkowana 
2018).
• Long drink: kieliszek szampana. Champa-
gne Ullens (Marzilly), Millésime 2010, Blanc 
de Noirs (100% Pinot Meunier), dozowanie 
0 g / L, Tirage 2011, Dégorgement 2020. 
• Bezalkoholowy drink:  trzy kawy parzone 
w stylu ristretto z Twin Engine Coffee, Ara-
bica Espresso, Nikaragua.
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Wygląd: Rosado oscuro

Moc: 7.5/10 – średnia do pełnej

Aromat:  8/10 – intensywny i bogaty

Smak:  7.5/10 – mocny i głęboki 

Odczucia 
smakowe:

8/10 – intensywne i krągłe

Balans aromatu: 9/10 – doskonały

Finezja aromatu: 7/10 – bukiet w formacji

Witalność 
aromatu:

8/10 – Konkretny potencjał 
starzenia

Progresja 
aromaru:

7/10 – dobra ewolucja

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/

