
  

VOORWOORD

Ik ben zeer blij om onze eerste nieuwsbrief 
voor te stellen!

Kwaliteitsproducten ontwikkelen is essenti-
eel, maar is niet het enige dat bijdraagt aan 
de duurzaamheid van onze prachtige indus-
trie. Het verspreiden van een authentieke 
cultuur is ook nodig om rijkheid en stabiliteit 
op lange termijn te garanderen. Dit is waar 
wij naar streven, naast het leveren van unie-
ke smaakbelevingen met onze sigaren.

Via deze nieuwsbrief willen we relevante 
inhoud en interessant commercieel, 
technisch en cultureel nieuws delen met u.

Natuurlijk zijn we zeer blij wanneer u onze 
Nicarao, La Ley, La Preferida en Furia 
sigaren koopt en verkoopt. Daar hebben 
we ook uw volledige steun voor nodig. 
Maar onze visie omvat eveneens het delen 
van cultuur en kennis. Daarom werd deze 
nieuwsbrief gemaakt.

Samenwerken met producenten, distribu-
teurs, verkopers en sigarenliefhebbers zal 
zo leiden tot een levendige, stabiele en inte-
ressante gemeenschap.

Ik hoop dat u geniet van deze nieuwsbrief 
zoals u geniet van een goede sigaar. Indien 
u zelf nieuws heeft, horen we het graag! Alle 
bijdragen zijn welkom.

We kijken uit naar uw ideeën.

Geniet ervan!

 

 

 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com

OUR CIGARS, OUR PASSION, OUR CULTURE, OURSELVES

De NICARAO ESPECIAL is een speciale 
sigaar voor ons. Niet enkel vanwege de 
naam, maar vooral vanwege haar uitzon-
derlijke kenmerken.

Naast de gedistingeerde en minimalisti-
sche lijnen, zorgt de melange van de NI-
CARAO ESPECIAL voor een rijk en verfijnd 
karakter. Ook de manier waarop deze 
sigaar wordt gecreëerd, zorgt voor een 
bijzondere sfeer.

De NICARAO ESPECIAL ontstond in 2006 
en illustreert drie kleine stappen. Op 
het eerste zicht zijn die niet zo belang-
rijk, maar ze zijn in feite essentieel in het  

productieproces van deze sigaar. Door-
heen dat proces zijn enkele kleine proce-
dures van cruciaal belang om dit
kwaliteitsproduct te bekomen.

Drie belangrijke aspecten werden herzien 
en verbeterd om tot de NICARAO ESPECI-
AL te komen:

1. Betere bladselectie in het veld - Blade-
ren worden geselecteerd uit specifieke 
percelen uit het veld. Daarbij wordt reke-
ning gehouden met microklimatologische 
verschillen en andere lokale kenmerken. 
Dit draagt enorm bij aan het rijke karakter
van de finale blend.

2. Specifiekere bladindeling - Dankzij 
nauwkeurige categorieën wordt het
fermentatieproces bij de bladeren ge-
optimaliseerd. Dit zorgt voor verfijndere 
smaken en meer consistentie van de si-
garenblend.

3. Langere bladrijping - Een extra jaar 
bladrijping zorgt voor een matige rijping 
van de sigaren. Dit garandeert een stabie-
lere sigarenblend en de start van elegan-
tie en harmonie.

De melange van de NICARAO ESPECIAL 
levert steeds een rijke combinatie van 
aroma’s, smaken en mondgevoel. Het 
aromatische spectrum is krachtig en toch 
subtiel en complex.De diversiteit en in-
tensiteit van de smaak evolueert en vor-
dert gedurende de hele proeverij.

De NICARAO ESPECIAL levert karakter, 
evenwicht en rijkdom en is daarmee een 
echte klassieker voor verfijnde liefheb-
bers die op zoek zijn naar een dynami-
sche en aangename zintuiglijke ervaring.
De NICARAO ESPECIAL charmeert en ver-
leidt veeleisende fijnproevers.

Maar wat is het doel van het maken van 
sigaren? Om ervan te genieten, toch? La-
ten we dus stoppen met praten en begin-
nen met proeven. 😊

(De Nicarao Especial werd gepresenteerd 
en uitgeroepen tot beste sigaar op het 
Cigar Underground Festival in 2007).

Specificaties:
- Dozen van 21 sigaren / Verticale presen-
tatie / Cilindervormig lichaam / Individueel 
cellofaan
/ 6 vitolas
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UITGESPROKEN NERF

  

Wat zijn mogelijke redenen voor onregel-matige verbranding - wanneer de sigaar steeds uitgaat of aan de zijkant begint te branden?
Bedankt.

Karl L. uit Bayreuth, Duitsland
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De nerven van dekbladeren moeten 
zodanig ontwikkeld zijn dat de schoon-
heid van de bladeren volledig tot haar 
recht komt. Daarnaast zullen stevige 
nerven ook structuur en karakter ge-
ven aan een sigaar. Het is zelfs zo dat 
optimale nerven nodig zijn voor de bio-
logische functie van de plant. Dit heeft 
bijgevolg een positieve invloed op de 
smaak en structuur van een sigaar.

Er zijn enkele belangrijke oorzaken van 
stevige nerven, afgezien van de ver-
schillende soorten zwarte tabak die ge-
bruikt worden:

- De hoogte van het afknijpen van de 
apex scheut: hoe lager, hoe minder 
bladeren de plant zal hebben. Dezelfde 
hoeveelheid sap blijft echter circuleren 
door minder bladeren waardoor de 
nerven dikker worden.

- De bladpositie: de hogere bladeren 
hebben stevigere nerven dan de lagere.

- De blootstelling aan het licht: hoe in-
tenser en hoe langer de blootstelling 
aan zonlicht, hoe sterker de nerven 
worden door een grotere hoeveelheid 
sap.

Onregelmatige verbranding gebeurt wan-
neer een sigaar te vaak dooft of zeer dui-
delijk ‘langs de zijkant’ opbrandt. Sommige 
sigarenrokers gaan de sigaar steeds op-
nieuw aansteken, maar onregelmatige
verbranding wijst doorgaans op een pro-
bleem van de verbrandingscapaciteit. 
Daarnaast is de nadelige verbranding dui-
delijk zichtbaar bij een sigaar die sneller of 
trager opbrandt.

Beide effecten zijn vaak problematisch en 
kan een negatieve impact hebben op de 
smaak en de ervaring van de proever.

Mogelijke redenen voor gebrekkige brand-
baarheid van zowel het blad als de sigaren 
kunnen zijn:

- Slechte bladfermentatie, met als gevolg 
een ongeschikte chemische inhoud en dus
een moeilijke verbranding.
- Teveel trekken aan de sigaar, maar ook 
een sigaar die te vol zit of teveel gedraaid 
is (beide rolproblemen). Dit beperkt de 
luchtstroom en de toegang tot het brand-
punt.
- Een te hoog gehalte aan sigaarwater tij-
dens het proeven (waarschijnlijk meer dan 
15%).

Onregelmatige verbranding ‘langs de 
zijkant’ kan gebeuren door de volgende 
redenen:

- Een sterke luchtstroom over de sigaar tij-
dens het proeven.
- Een ongelijk gerolde sigaar, met als ge-
volg een verkeerde bladpositie in de si-
gaar.
- Op een foute manier de sigaar aanste-
ken.

Goed gerolde sigaren met optimaal ge-
fermenteerde bladeren branden over het 
algemeen gelijkmatig en regelmatig. Bij 
het kiezen van sigaren moeten liefheb-
bers aandacht besteden aan het blad en 
de rolkwaliteit van de sigaar. Sigaren die te 
leeg of te vol zijn, worden best afgekeurd. 
Sigaren die tekenen van mogelijke trek-
problemen vertonen, worden eveneens
best vermeden.

Veelbelovende sigaren hebben een homo-
gene en stevige structuur en textuur dank-
zij de harmonie van een stevige body en 
zachte bladeren.

De proever moet zelf ook opletten en, in-
dien nodig, de sigaar omdraaien om de 
verbranding op natuurlijke wijze weer in 
evenwicht te brengen. Als het probleem 
aanhoudt, wordt de orde vaak hersteld 
door het opnieuw aansteken van het hard-
nekkige gedeelte - met of zonder een heil-
zame sigarenzuivering.

NUMMER
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Foto van de uitgave 

Ensarte of het voorbereiden van de bladeren voor het 
droogproces s in tabaksschuren

Met behulp van een naald steken de arbeiders een
draad door de stengels van de onlangs geoogste

groene bladeren. Wanneer de bladeren met elkaar
verbonden zijn, worden ze in rijen opgehangen aan

dunne staven, de baradera’s, zodanig dat ze clusters
vormen, ook gekend als cujes. Tijdens het drogen ontstaan 

er allerlei fysieke  en chemische veranderingen. Zo zullen de
bladeren langzaamaan geel en vervolgens bruin worden.

AUGUSTUS

https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/
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De meeste mensen kennen mij als Rokende Mozes. Jaren 
geleden schreef ik De 10 Geboden van Sigaren. Daarin be-
schreef ik de tien meest voorkomende fouten wanneer 
mensen beginnen met sigaren roken. Op de cover stond 
ik verkleed als Mozes en sindsdien noemen mensen mij zo. 
Mijn lange baard heeft daar ook toe bijgedragen.

Ik probeer mijn liefde voor sigaren over te brengen op al 
mijn klanten. Een goede sigaar is een goede sigaar, onge-
acht de herkomst. Ik geef daarom mijn klanten de kans om 
te kiezen uit de beste producten die beschikbaar zijn. Het is 
wel een uitdaging om iedereen perfect advies te geven; het 
hangt allemaal af van het moment, de persoonlijke voor-
keuren en de emoties. Maar ik doe mijn uiterste best. Het 
genot van een sigaar proeven begint immers in mijn winkel.

Ik ben een grote fan van alle DH sigaren, maar de Nicarao 
Exclusivo Don Rafa heeft mijn hart gestolen. Absoluut on-
gelooflijk, zij heeft een perfecte balans van body en kracht, 
intens vanaf het begin, complex, rijk, zacht, elegant en met 
een geweldige evolutie. Elke keer dat ik deze sigaar in mijn 
handen heb, associeer ik dit met een van de belangrijkste 
momenten in mijn leven.

Ik hou van sigaren om twee redenen. De ontspanning bij 
het proeven van een sigaar geeft mij een moment voor me-
zelf. Ik verdwijn even van de wereld en vergeet problemen 
en routines. Een sigaar helpt om tijd te vinden en los te 
koppelen van het universum. Ook laat je heel wat zaken 
achterwege wanneer je een sigarenlounge binnenstapt - 
job, religie, politieke voorkeur, nationaliteit … Daarbinnen 
zijn we allemaal gelijk en delen we dezelfde passie, zonder 
vooroordelen of sociale barrières. Dat is iets magisch!

Teveel mensen roken sigaren met weinig bewustzijn en 
kennis. Ik probeer mensen uit te leggen wat ze doen. Ik 
leer de basisprincipes aan beginners en probeer de ogen te 
openen van de meer ervaren rokers. Met drie onvervang-
bare vrienden ben ik de Venice Cigar Club gestart zodat we 
onze mening over sigaren kunnen delen en bespreken. We 
luisteren naar andere ideeën en ontwikkelen een beter kri-
tisch inzicht. Gepassioneerde mensen leren graag bij. Edu-
catie is volgens mij de beste manier om te werken aan de 
toekomst van onze industrie. Educatie, educatie, educatie …

The House of Cigars
Cannaregio 1035, 30121 Venetië, Italië
+39 346 3270310
info@houseofcigars.it
www.houseofcigars.it 
Smoking_Moses on Instagram

Het woord ‘sigaar’ betekent een hele wereld voor mij. Het-
zelfde voor mijn familie die sinds 1903 betrokken is bij het 
bedrijf. Sigaren zijn al meer dan 30 jaar een passie van mij. 
Ze zijn een onuitputtelijke metgezel en daarom de beste 
metgezel.

Sigaren weerspiegelen ook mensen. Heel wat geweldige 
mensen delen het enthousiasme en de passie om de beste 
sigaren te creëren met een eindeloze creativiteit, verbeel-
ding en betrokkenheid. Didier is daar één van! Al jaren sta 
ik open en ontdek ik met veel plezier wat Moeder Aarde 
kan produceren. Soms vind ik een nieuwe parel!

Wat ik graag zou denken, indien ik een klant in mijn eigen 
winkel was? Dat deze winkel een sigaarparadijs is waar ik 
uitstekend advies heb gekregen. Ik heb er zelfs mijn favo-
riete sigaar gevonden! En Fabien is mijn nieuwe vaste ver-
koper! 😊

Ik ben geen fan van een grote ringmaat dus is mijn favo-
riete DH sigaar absoluut La Ley Mareva. La Ley is veruit 
de beste melange van Didier. Als je de gave hebt om lang-
zaam te roken, kan je deze sigaar gemakkelijk een uur laten 
branden. La Ley Mareva biedt een intens, gebalanceerd en 
complex pallet aan aroma’s dat past bij mijn persoonlijke 
smaak. En zoals altijd bij een goede sigaar, kan je soms je 
vingers verbranden aangezien het zo moeilijk is om haar in 
de asbak te laten liggen. Ik droom van een Lancero-formaat 
met deze melange 😊.

Wat belangrijk is voor de toekomst van onze industrie? 
Educatie! Leer en deel de passie met verkopers en klan-
ten. Hoe beter opgeleid de klanten, hoe groter de neiging 
van de industrie om betere sigaren te maken. De industrie 
moet ook betrokken zijn bij de Europese wetgeving en si-
garen niet meer omschrijven als ‘tabaksproduct’. Dit zal lei-
den tot een beter imago bij het volk en meer vrijheid geven 
op vlak van communicatie en het organiseren van events. 
Wie zou er namelijk een sigaar kopen in een grijze doos of 
zonder sigarenband?

Dus, lieve vrienden van de sigarengemeenschap, kom naar 
Luik in België zodat we samen kunnen roken en praten!

La Maison du Cigare
Carlo et Troussart sprl
161 rue Haute-Wez, 4030 Luik, België
+32 (0)4 342 52 81
www.maison-du-cigare.be
contact@maison-du-cigare.be
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  FABIEN CARLO
La Maison du Cigare — Carlo & Troussart 

161 rue Haute-Wez, 4030 Luik, België

  ALDO PUNCIONI
The House of Cigars
Cannaregio 1035, 30121 Venetië, Italië
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MELANGE – Nicaraguaanse puro (dekblad, omblad 
en binnengoed) met een Rosado of Rosado Oscuro 
dekblad van Jalapa
RIJPING – Matig gerijpte bladeren van 2,5 tot 5,5 
jaar (een extra jaar rijping dan de standaard blade-
ren op de markt)
AROMA’S & SMAAK – Diepe aroma’s en elegante 
rijkheid. Houtig, kruidig, dierlijk, geroosterd en zoet
KRACHT – #6½ to #7 fortaleza – Een sigaar met een 
middelmatige tot een vollere body
ONTWIKKELING – Een aangename en duidelijke 
evolutie 
VERBRANDING – Gemakkelijk en volledig
AS – Solide, compact en wit

NICARAO ESPECIAL 
LIGA ID
De Toro is een sigaar met een middelmatige tot 
een vollere body (#6½ tot #7 fortaleza of kracht). Ze 
onthult een rijkdom aan aroma’s en smaken, met 
een subtiele hint van voortreffelijke Midden-Ame-
rikaanse specerijen. Tijdens het proeven evolueren 
de houtige en dierlijke aroma’s van de Toro naar 
een aangename geroosterde smaak. Daarnaast 
blijft de sigaar tijdens de hele proeverij opmerke-
lijk evenwichtig. De as is ook mooi wit en compact.
Deze structuur en kleur weerspiegelen een mooie 
kwaliteit van de constructie en van de verbranding. 
Een echte aanrader!

TASTING NOTES

NICARAO ESPECIAL TORO 
6 x 52 — L 152 mm — Ø 20,64 mm

  

ESPECIAL TORO 
IN THE MOUTH ...

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: Ron Plantation – Original Dark 
(Barbados en Jamaica, 40%; 160 g/hL AA)
• Longdrink: Een klassieke mojito (niet te 
veel suiker, alstublieft!)
• Non-alcoholisch: Pu-Erh thee (opgelet, 
niet te lang laten trekken)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Kleur: Rosado, licht oscuro (bruin)

Fortaleza: 6,5/10 - Middelmatig tot vol

Aroma’s: 8/10 - Rijk en intens

Smaak: 7,5/10 - Zoet en harti

Mondgevoel: 7,5/10 - Rond en elegant

Smaakbalans: 9/10 - Perfecte balans

Smaakfinesse: 7/10 - Bouquet in 
ontwikkeling

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/

