
LA LEY sigaren symboliseren een rijk en 
complex karakter, en stralen tegelijker-
tijd subtiliteit en elegantie uit. Complexe 
aromatische geuren en een zekere fines-
se leveren een voortreffelijke combinatie 
van persoonlijkheid en balans. Gecontro-
leerde kracht, elegante zoetheid met af 
en toe een lichte metaalsmaak, en een 
duidelijke ontwikkeling zijn de typische 
kenmerken van het verfijnde karakter 
van LA LEY.

De smaak, aroma’s en het mondgevoel 
van LA LEY zijn gebaseerd op typische 
vintage sigaren. Dit maakt dat ze een ze-

kere herkenbaarheid opwekken, als iets 
dat we reeds kennen, iets uit het verle-
den. Bewonderaars van LA LEY druk-
ken openlijk hun liefde uit voor de volle 
smaak van authentieke sigaren en zijn 
steeds op zoek naar aromatische finesse 
en kwaliteit. De sigaren spreken hen aan 
die gepassioneerd genoeg zijn om deze 
speciale smaken in een blinde proeverij 
te herkennen. Veel reguliere vintage si-
garen leveren niet hetzelfde niveau van 
tevredenheid als de sigaren die hun ge-
schiedenis en legende hebben gemaakt. 
En de proevers die zich deze sigaren her-
inneren, dwalen af op zoek naar dergelij-
ke sensaties. Voor hen is er LA LEY.

LA LEY spreekt ook jongere proevers aan 
die op zoek zijn naar een nieuwere, com-
plexere en fijnere elegantie in de aroma-
tische diversiteit van hun sigaren.

Degenen die bereid zijn om aan zo‘n ont-
dekkingsreis te beginnen, zullen hun hart 
ophalen aan elke LA LEY-proeverij. Het is 
zeker en vast een unieke ervaring.

LA LEY ontstond in Cuba tussen 1875 en 
1883 vanuit een passie voor de rijping 
van sigaren. Zoals bij veel kostbare en 
gerijpte sigaren, weerspiegelen de smaak 
en het merk de ervaring van die tijd. Een 
periode van minimalisme, passie, au-
thenticiteit, principes en ideeën voor een 
betere wereld.

Bijna vier jaren waren nodig om de me-
lange te ontwikkelen die zowel rijkdom 
als evenwicht uitdrukt. De delicatesse 
binnen de kracht van deze sigaar werd 
gevormd door het effect van tijd en is 
waarschijnlijk het belangrijkste kenmerk 
van deze buitengewone sigaren.

Vandaag wordt LA LEY ontwikkeld en 
geproduceerd in Nicaragua. De melan-
ge wordt gekenmerkt door haar finesse, 
diepte, kwaliteit en persoonlijkheid, en is 
klaar om zowel geproefd te worden als 
verder te rijpen.

Het proeven van LA LEY sigaren zal de 
liefhebber in de fantastische wereld van 
sigaartraditie en het elegante rijpingspro-
ces duwen. Verfijnde en ervaren vintage 
proevers zullen een gevoel van déjà vu 
herkennen.

LA LEY es la ley (LA LEY is de wet).

  

Hier is die dan: onze tweede nieuwsbrief, de 
wintereditie!

Het lanceren van onze eerste nieuwsbrief 
was een geweldige ervaring, maar een twee-
de uitsturen is zelf nog leuker. De positieve 
feedback van al onze lezers speelt daar ook 
een grote rol in, waarvoor onze dank.

Tijdens het schrijven van deze editie gingen 
enkele landen opnieuw in lockdown. De VS 
maakten een unieke presidentsverkiezing 
mee. Ondertussen bereiken de toenemen-
de luchtvervuiling en de opwarming van de 
aarde ongekende niveaus, waardoor de Arc-
tische permafrost ontdooit en twee krach-
tige broeikasgassen in een tragisch tempo 
vrijkomen.

Dit zijn slechts drie gebeurtenissen met 
wereldwijde gevolgen. Daar hebben we al-
lemaal een eigen mening over. Waar we 
het echter allemaal over eens zullen zijn, is 
dat het nieuwe decennium slecht gestart is. 
Zouden we daar niets aan doen?

Brengt dit ons ver weg van onze sigaren? 
Het proeven van sigaren is namelijk een 
constant leerproces. We leren onze smaak 
kennen, ontwikkelen en begrijpen - onaf-
hankelijk van enige invloed en vooringe-
nomenheid. Daarvoor is het belangrijk dat 
we vertrekken vanuit authentieke kennis, 
feitelijke ervaring en een open mind. Net zo-
als hoe we proberen te navigeren door de 
bizarre, veranderende en gevaarlijke tijden 
van vandaag.

Pauzeer en denk na. Wees kritisch.
Hou u sterk. Blijf veilig.
Reageer. Wees positief.

 
 

 
Didier HOUVENAGHEL
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SLECHTE POROSITEIT BIJ DE  
BOQUILLA

   
Photo of the issue

Virar el pilón - de herschikking van bladeren in een fermentatie-eenheid

Veel van mijn sigaren lijken verstopt en trekken niet goed. Ik heb hier soms zo-veel moeite mee dat ik mijn sigaar moet weggooien. Komt dit door hoe ik ze be-waar? Wat kan ik doen om dit te vermin-deren en niet zoveel sigaren te verliezen? Semaj B. uit Opzullik, België
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Het is van vitaal belang dat de porosi-
teit van een sigaar in evenwicht is. Dit 
met het oog op een correcte verbran-
ding. Ongeschikte porositeit wordt 
veroorzaakt door te hoge densiteit van 
de grondstoffen. Het aantal bladeren 
heeft dus een directe invloed op de 
porositeit en daarmee op de trekking 
van de sigaar.

De interne porositeit kan worden ge-
analyseerd door te kijken naar de voet 
van de sigaar, de boquilla. Dit visuele 
onderzoek moet een standaard dicht-
heid aan het licht brengen. Met de juis-
te ervaring zal de proever een eigen 
niveau van optimale porositeit herken-
nen, want de voorkeur voor een iets 
lichtere of zwaardere trekking is volle-
dig persoonlijk.

Als de porositeit bij de boquilla goed 
lijkt, is dit niet noodzakelijk een garan-
tie voor een bevredigende trekking. Het 
is slechts een indicatie, omdat de trek 
wordt bepaald door de porositeit van 
de gehele lengte van de sigaar.

Te veel of te weinig weerstand bij het trek-
ken van een sigaar kan verschillende oor-
zaken hebben.

De meest voorkomende oorzaak is echter 
een teveel of tekort aan gebruikte grond-
stoffen bij het rollen van de sigaar. In ver-
houding tot de diameter moet elke sigaar 
een optimale hoeveelheid bladeren of 
dichtheid hebben.

Een moeilijke trekking kan ook het gevolg 
zijn van een verstopping die wordt veroor-
zaakt door de slechte positionering van 
het binnengoed of door het feit dat ze per 
ongeluk zijn gedraaid toen het omblad er-
omheen werd gewikkeld. Ten slotte kan 
een sigaar ook verstopt zijn vanwege de 
verkeerde plaatsing van de calzo. Dit zijn 
stukjes bladeren die aan beide uiteinden 
van het binnengoed worden geplaatst om 
de dichtheid ervan gelijk te maken.

Naast deze menselijke fouten kan de em-
palmado-roltechniek het risico op een 
slechte trekking vergroten. Bij deze tech-
niek worden de open bladeren op elkaar 
geplaatst waardoor het binnengoed eer-

der lijkt op een boek. Deze techniek kan 
onberispelijke resultaten opleveren, maar 
kan ook leiden tot een aantal problemen 
die de trekking beïnvloeden.

Als dit een te groot probleem vormt, zal de 
liefhebber inderdaad afzien van de sigaar, 
wat leidt tot een zeker verdriet en een fi-
nancieel verlies. Dit is triest en mag niet 
gebeuren.

Sigaren worden door de mens gemaakt 
en kunnen altijd imperfecties vertonen. 
Hierdoor komen fouten af en toe voor. 
Wanneer dit echter te vaak gebeurt, is dit 
te wijten aan menselijke fouten en/of een 
gebrek aan discipline.

De bladeren worden samen verpakt, waardoor ze een natuurlijke 
 temperatuurstijging ondergaan en de vereiste voorwaarden creëren  

voor het op gang brengen van gisting en verdere temperatuurstijgingen.  
Om een te hoge temperatuur te vermijden, wordt het geheel uit elkaar getrokken  

en bij het bereiken van een zekere limiet weer opgebouwd, waardoor het proces wordt 
onderbroken. Deze herschikking wordt twee tot vier keer per maand uitgevoerd en 

gebeurt volgens de bladsoort, textuur en het productieve doel van de expert.
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Tabashop is een winkel in het centrum van Montreux, Zwit-
serland. De winkel werd gedurende 50 jaar gerund door 
mijn vader, Patrick Monbaron. En nu is het aan mij om onze 
passie voor sigaren door te geven. Dit jaar vieren we de 
50ste verjaardag van Tabashop! Daarvoor hebben mijn va-
der en ik het hele concept van de winkel geherdefinieerd. 
We zijn nu enorm trots op het resultaat. Het is echt een 
droom die uitkomt. We willen onze klanten enkel het beste 
aanbieden.

Eén van mijn favoriete sigaren is de Furia Megaera, een 
vitola gemaakt met tabak van de beste kwaliteit. Deze si-
gaar trekt uitstekend, de rook overvloedig, met zoete aro-
ma’s van gedroogd fruit en amandel. De smaak is zeer 
aangenaam, met een volle en romige rook, die evolueert 
naar geroosterde en honingachtige toetsen die in kracht 
toenemen, zonder enige agressiviteit. Een geweldig succes!

Een sigaar is voor mij een moment van ontspanning. Het is 
dus belangrijk om er de tijd voor te nemen zodat je jezelf 
even kunt loskoppelen in een aangename omgeving. Mijn 
nieuwste ontdekkingen deel ik graag met mijn klanten. Bij 
Tabashop willen we liefhebbers begeleiden naar de beste 
smaken. Een sigaar is namelijk een reis doorheen oneindi-
ge smaken.

De sleutel tot de toekomst van onze industrie? Dat is het 
garanderen van tabak van hoge kwaliteit, het samenwer-
ken met gelijkgezinde merken en kwaliteit boven kwantiteit 
plaatsen. Daarnaast vind ik het belangrijk om onze passie 
door te geven via exclusieve aanbiedingen en evenemen-
ten. Ik heb de kans gekregen om de wereld rond te reizen 
en verschillende sigarenfabrieken te bezoeken. Mijn doel is 
om deze passie over te brengen op sigarenliefhebbers, of 
ze nu beginners of experts zijn.

Bij Tabashop bieden we meer dan 1200 soorten vitolas en 
verschillende prestigieuze merken aan. U bent altijd wel-
kom om ons te bezoeken in de winkel of op onze online 
shop.

TABASHOP
Grand Rue 46 
1820 Montreux
Zwitserland
T: +41 219637070
E: info@tabashop.ch
www.tabashop.ch
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Mijn naam is Gilles, maar in de regio noemen ze me ook 
‘President’.

Voor mijn favoriete sigaar van DH Boutique Cigars kies ik 
voor La Ley Robusto. Een goed gebouwde en uitgebalan-
ceerde sigaar. Ze is niet te straf, maar ook niet te licht en 
heeft een zeer aangename evolutie met romige en zachte 
toetsen.

Het verbaast me altijd hoe een mix van bladeren zoveel 
plezier kan geven dankzij al die verschillende smaken en 
aroma’s. Een sigaar brengt mensen samen en zorgt ervoor 
dat mensen hun ideeën kunnen uitwisselen. De perfecte 
remedie tegen isolatie.

Moest ik een klant in mijn eigen winkel zijn, zou ik het beste 
advies willen krijgen en bediend worden met vriendelijk-
heid en toewijding. Ik wil kunnen vertrekken met een glim-
lach op mijn gezicht en meedelen dat ik snel zal terugko-
men.

Voor de toekomst van onze sector is het absoluut nodig 
dat we de sigaar in een positief daglicht stellen. We moe-
ten mensen aanmoedigen om echt te genieten van sigaren 
en vermijden dat ze om het even wat roken. We moeten 
duidelijk maken dat een sigaar proeven een geweldig leer-
proces is. Bar- en hoteleigenaars moeten ook gemotiveerd 
worden om aangename rookruimtes te voorzien.

En waarom niet eens samen demonstreren om deze prach-
tige levenskunst te verdedigen met een sigaar in de mond! 
We moeten controle van onze industrie en stabiele prijzen 
en belastingen stimuleren. Bovendien dwingt het rookver-
bod ons steeds meer om van onze sigaar te genieten in 
teruggetrokken omstandigheden zoals paria‘s! Dit is niet 
normaal.

Laat ons in ieder geval positief blijven. De toekomst is roos-
kleurig en het is aan ons om deze op te bouwen zoals we 
willen. Laten we dus genieten van het leven en van sigaren! 

LE COMPTOIR DU CIGARE
14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
67000 Straatsburg
Frankrijk 
T: +33 388326068
E: contact@lecomptoirducigare.fr
www.lecomptoir-ducigare.fr 
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  Yann Monbaron  
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MELANGE – Een internationale mix van bladeren uit 
vier landen. Het dekblad is een typische rosado uit de 
geweldige valleien van Ecuador, terwijl het omblad uit 
Estelí, Nicaragua komt. Het binnengoed wordt geteeld 
in Nicaragua, Honduras en een mysterieus vierde 
land.
RIJPING – Matig gerijpte bladeren van 3 tot 6,5 jaar 
(twee jaar extra rijping dan de standaard bladeren op 
de markt).
AROMA’S & SMAAK – Een opmerkelijke rijkdom en een 
veelzijdig karakter. Zeldzame elegantie en finesse, met 
uitgebalanceerde metaalachtige en zoete toetsen.
KRACHT – #6½ to #7 fortaleza - Middelmatige tot vol-
lere body.
ONTWIKKELING – Een aangename evolutie in kracht 
en aromatische rijkheid; steeds in balans.
VERBRANDING – Gemakkelijk en volledig.
AS – Solide, compact en wit.

LA LEY ROBUSTO 
LIGA ID
LA LEY Robusto is een dikke robusto - ringmaat 54 - 
die een harmonieuze en gebalanceerde smaak biedt 
met karakter. De sigaar onthult een overvloedige rijk-
dom met verschillende aroma‘s. Enerzijds kan de lief-
hebber ontspannen en proeven zonder al te veel na 
te denken, waardoor de nadruk ligt op de natuurlijke 
uitdrukking van de sigaar. Aan de andere kant kan de 
liefhebber de sigaar ontdekken op een dieper niveau 
dankzij geur en smaak. Hierdoor verandert de erva-
ring drastisch en zorgt de sigaar voor een explosie 
van aroma‘s, smaken en een verrassende penetratie 
in het algehele smaakprofiel.

PROEFNOTITIES

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

  

LA LEY ROBUSTO 
IN DE MOND …

AND TO PLAY WITH 
PAIRING ...
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief 
hebben we geëxperimenteerd met enkele 
bijpassende drankjes. Al deze pairings zijn 
natuurlijk persoonlijk en emotioneel, maar 
zeker de moeite waard om zelf te probe-
ren.

• Shortdrink: Caroni 23 Year Old 1994, (Tri-
nidad, 57,2% vol, gedistilleerd in 1994, ge-
botteld in 2017)
• Longdrink: Een goede Pisco sour (niet te 
veel suiker, alstublieft!)
• Non-alcoholisch: Yin Zhen witte thee uit 
Fujian, China (opgelet, niet te lang laten 
trekken)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Kleur: Rosado of Carmelita

Fortaleza: 6,5/10 – Middelmatig tot 
vol

Aroma’s: 8/10 – Complex en rijk

Smaak: 7,5/10 – Romig en subtiel

Mondgevoel: 8/10 – Zacht en verfijnd

Smaakbalans: 9/10 – Perfecte balans

Smaakfinesse: 8/10 – Goed gevormd 
bouquet

Smaakvitaliteit: 8/10 – Authentiek 
rijpingspotentieel

Smaakverloop: 8/10 – Verfijnde 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/

