Ministerstvo zdravotnictví varuje:

Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí

Nick
Perdomo, Jr.
PRESIDENT
A VÝKONNÝ ŘEDITEL

Vítejte
ve světě
DOUTNÍKŮ
PERDOMO
Jsme rodinná firma se sídlem
v Miami na Floridě a se
zemědělskými a výrobními
zařízeními v Estelí v Nikaragui.
Jakožto vertikálně integrovaný
výrobce doutníků řídíme
a kontrolujeme všechny
procesy od zemědělských
provozů v úrodných údolích
v regionech Estelí, Condega
a známém regionu Jalapa
v Nikaragui až po distribuční
centrum v Miami na Floridě
Naše výrobní zařízení tvoří
skleníky, sušárny, fermentační
sklady, oddělení výběru a třídění,
výrobní zařízení, kde probíhá
balení doutníků, nejmodernější
továrna na krabice a prvotřídní
balicí provoz. Každé z těchto
oddělení je oddáno kvalitě
jakožto naší nejvyšší prioritě.

PERDOMO CIGARS je jediný
výrobce doutníků, který ve
Spojených státech u všech
svých značek plně absorbuje
represivní federální spotřební
daň SCHIP, a budeme
v tom pokračovat. Jakožto
rodinný podnik udržujeme
naše ceny na stejné úrovni
a v některých případech jsme
je i snížili, aby byly extrémně
konkurenceschopné. Naším
cílem je nadále nabízet
prémiové doutníky nejvyšší
kvality za dostupné ceny.
TABACALERA PERDOMO vyrábí
některé z nejvyhledávanějších
ručně vyráběných doutníků,
které po celém světě stanovují
standard kvality a chuti. Naše
tabákové výrobky jsou dobře
vyzrálé a mají komplexní chutě,

které milovníkům doutníků
nabízejí bohatý a uspokojivý
zážitek z kouření. Doufáme, že
se vám bude náš katalog líbit,
a zveme vás k návštěvě našich
internetových stránek na adrese
www.perdomocigars.com,
kde se dozvíte více o rodině
Perdomo i o našich doutnících.
Oceňujeme vaši loajalitu
a trvající podporu.

S pozdravem

Nick Perdomo, Jr.
President, výkonný ředitel

estate
selección
vintage
PERDOMO Estate Selección Vintage
jsou ručně vyráběné doutníky z 15 let
stařeného tabáku, který byl pečlivě
vybrán a patří mezi nejlepších pět
procent z tabáků rostoucích na
pozemcích rodiny Perdomo.
Tato vynikající řada doutníků se
vyznačuje hloubkou a komplexností.
S PERDOMO Estate Selección Vintage
vás čeká vskutku elegantní zážitek
z kouření.

PERDOMO Estate Selección Vintage
CONNECTICUT

92

krycí list

Půvabný karamelově zbarvený krycí list z ekvádorského
tabáku Connecticut přináší sladké tóny medu a smetany.
Vázací list a náplň z nikaragujského tabáku z kubánských
semen nabízejí bohatou kořeněnou chuť s dubovými
podtóny. Tabák v tomto doutníku přináší elegantní chutě
s bohatými a komplexními aromaty, stejně tak sametové
jemnou dochuť.

Ekvádorský Connecticut

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla
chuť
dochuť

Jemné až střední tělo
Bohatá a krémová
Stopy dubu a medu

5 × 54

Regente

(Robusto)

6 × 54

Imperio

(Epicure)

Prestigio

(Torpedo)

Aristocrata

(Churchill)

Phantom

(Gordo Extra)

6 ½ × 54
7 × 54
6 ½ × 60

PERDOMO Estate Selección Vintage
SUN GROWN

92

krycí list

Tmavě červenohnědý krycí list z nikaragujského tabáku
Sun Grown z kubánských semen má lehce kořeněný
charakter se stopami dubu a cedrového dřeva. Vázací
list a náplň nabízejí bohatou kořeněnou chuť s dubovými
podtóny. Doutník jako celek vám přináší robustní chutě
s bohatými a komplexními aromaty, které završuje dlouho
trvající jemná dochuť.

Nikaragujský Sun Grown

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť

Bohatá a kořeněná

dochuť

Stopy dubu a cedrového dřeva

5 × 54

Regente

(Robusto)

6 × 54

Imperio

(Epicure)

Prestigio

(Torpedo)

Aristocrata

(Churchill)

Phantom

(Gordo Extra)

6 ½ × 54
7 × 54
6 ½ × 60

PERDOMO Estate Selección Vintage
MADURO

94

krycí list

Tmavý a olejnatý krycí list z nikaragujského tabáku
Maduro z kubánských semen nabízí hustý aromatický
kouř s tóny čokolády a kávy. Vázací list a náplň nabízejí
bohatou kořeněnou chuť s dubovými podtóny.
Kombinace takového tabáku přináší v tomto doutníku
sladké chutě s bohatými a komplexními aromaty,
završenou jemnou dochutí espressa.

Nikaragujské Maduro

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť
dochuť

Bohatá a sladká
Stopy dubu a espressa

5 × 54

Regente

(Robusto)

6 × 54

Imperio

(Epicure)

Prestigio

(Torpedo)

Aristocrata

(Churchill)

Phantom

(Gordo Extra)

6 ½ × 54
7 × 54
6 ½ × 60

Finca Natalie, nejprestižnější farma společnosti PERDOMO,
je pojmenována po Nickově a Janinině dceři.
Finca Natalie se nachází v Estelí v Nikaragui, má 4 sušárny,
z nichž do každé se vejde 9 720 000 tabákových listů
v jednom vegetačním období, což znamená celkem
38 880 000 listů za rok.
Každý list je sklízen ručně.

12 year
vintage
Unikátní směs těch nejkvalitnějších
a nejvybranějších 12 let stařených
tabáků PERDOMO. Po 10 letech zrání
v balících je tabák na tyto doutníky
uložen ještě na 2 roky do vypálených
sudů z bílého dubu ve kterých býval
bourbon.
Díky tomuto patentovanému procesu
dvojího zrání mají doutníky PERDOMO
z řady Double Age 12 Year Vintage
dokonalou barvu, strukturu, aroma
i chuť. Každý doutník tak přináší dobře
vyvážený zážitek z kouření s plnou
chutí.

NEJLEPŠÍ ZNAČKA

NICARAGUA 2016

CIGAR JOURNAL

PERDOMO Double Aged 12 Year Vintage
CONNECTICUT

90
2016

BEST
BRAND
NICARAGUA

krycí list

V doutnících PERDOMO Double Aged 12 Year Vintage
Connecticut se krycí list z krásného ekvádorského tabáku
Connecticut zrajícího v sudech po bourbonu kombinuje
s nikaragujských tabákem v náplni a vázacím listu. Tato
kombinace propůjčuje doutníku krémové kouření s tóny
karamelu a cedrového dřeva, společně s nádherně
bohatou máslovou dochutí.

Ekvádorský Connecticut

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla
chuť
dochuť

Jemné až střední tělo
Bohatá a krémová
Stopy karamelu a cedrového dřeva

5 × 56

Robusto

6 × 56

Epicure

6 ⅛ × 54

Salomon

6 ½ × 60

Gordo Extra

7 × 56

Churchill

PERDOMO Double Aged 12 Year Vintage
SUN GROWN

90
2016

BEST
BRAND
NICARAGUA

krycí list

V doutnících PERDOMO Double Aged 12 Year Vintage Sun
Grown se krycí list z bohatého nikaragujského tabáku Sun
Grown zrajícího v sudech po bourbonu kombinuje s vázacím
listem a náplní z nikaragujského tabáku z kubánských semen.
Doutník má díky této kombinaci bohatý a zemitý kouř se
sladce kořeněnou komplexností, kterou doplňují jemné tóny
dubu a mandlí s dlouho trvající hřejivou dochutí.

Nikaragujský Sun Grown

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť
dochuť

Bohatá se sladce kořeněnými tóny
Jemné stopy dubu a mandlí

5 × 56

Robusto

6 × 56

Epicure

6 ⅛ × 54

Salomon

6 ½ × 60

Gordo Extra

7 × 56

Churchill

PERDOMO Double Aged 12 Year Vintage
MADURO

91
2016

BEST
BRAND

V doutnících PERDOMO Double Aged 12 Year Vintage
Maduro se krycí list z úžasného nikaragujského tabáku
Maduro zrajícího v sudech po bourbonu kombinuje
s vázacím listem a náplní z nikaragujského tabáku
z kubánských semen. To propůjčuje doutníku jemný kouř
s přirozeně sladkou komplexností a bohatou dochutí.

NICARAGUA

krycí list

Nikaragujské Maduro

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť
dochuť

Bohatá a robustní
Stopy tmavého kakaa a kávy

5 × 56

Robusto

6 × 56

Epicure

6 ⅛ × 54

Salomon

6 ½ × 60

Gordo Extra

7 × 56

Churchill

PERDOMO chrání každou tabákovou rostlinku v dokonalém skleníkovém prostředí, než dojde
k jejímu přesazení na farmu. Střecha skleníku je vyrobena za speciálního materiálu, který blokuje
25 procent slunečního UV záření, což pomáhá regulovat klima. Stěny z jemné tkaniny umožňují
proudění vzduchu a nepouštějí do skleníků hmyz, vzduchem přenášené viry a plísně, které by
mohly mladým tabákovým rostlinkám ublížit.

Před přesazením na farmu
kontroluje PERDOMO každou
tabákovou rostlinku shora dolů
a ověřuje, zda má dokonalou
barvu a pozici, stejně tak i zdravý
kořenový systém.
PERDOMO hlídá kvalitu a stálost
každého doutníku tím, že dohlíží na
celý životní cyklus tabákové rostlinky.

20th
anniversary
Řada PERDOMO 20th Anniversary byla
v roce 2014 zvolena časopisem Cigar
journal nikaragujským doutníkem roku.
Doutníky z této řady jsou v oboru
neustále kladně hodnoceny a patří
k bestsellerům v humidorech po celém
světě.
Pro směsi PERDOMO 20th Anniversary
jsou ručně vybírány tabáky, které zrály
minimálně osm let.
Kombinace krycích listů stařených
v sudech po bourbonu s prvotřídním
plným tabákem vázacího listu a náplně
dodává každé směsi PERDOMO 20th
Anniversary vyváženou komplexnost
s vrstvami bohatých chutí a jemným
elegantním aroma.

PERDOMO 20th Anniversary
CONNECTICUT

93
2014

BEST
CIGAR
NICARAGUA

krycí list

Doutníky PERDOMO 20th Anniversary Connecticut
mají krycí list z krásného 8 let starého ekvádorského
Connecticutu a zrají 8 měsíců v sudech po bourbonu.
To jim zaručuje, že se bohaté a krémové chutě skvěle
propojí s vázacím listem a náplní z nikaragujského tabáku
z kubánských semen. V chuti jsou tyto doutníky bohaté
a mají komplexní kouř s jemnými tóny medu, který
doplňuje koření v dochuti.

Ekvádorský Connecticut

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla
chuť
dochuť

Jemné až střední tělo
Bohatá a krémová
Stopy medu a koření

5 × 56

Robusto

6 × 56

Epicure

6 ½ × 48

Corona Grande

6 ½ × 54

Torpedo

6 × 60

Gordo

7 × 56

Churchill

PERDOMO 20th Anniversary
SUN GROWN

93
2014

BEST
CIGAR
NICARAGUA

krycí list

Doutníky PERDOMO 20th Anniversary Sun Grown mají krycí
listy z úžasného 8 let starého nikaragujského tabáku Sun
Grown z kubánských semen a v sudech po bourbonu zrají
10 měsíců. To jim zaručí, že se bohaté a zemité chutě skvěle
propojí s vázacími listy a náplní z prvotřídního nikaragujského
tabáku. Tyto doutníky jsou vyváženě kořeněné s jemnými
tóny dubu a cedrového dřeva v dochuti.

Nikaragujský Sun Grown

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť
dochuť

Bohatá a zemitá
Jemné tóny dubu a cedrového dřeva

5 × 56

Robusto

6 × 56

Epicure

6 ½ × 48

Corona Grande

6 ½ × 54

Torpedo

6 × 60

Gordo

7 × 56

Churchill

PERDOMO 20th Anniversary
MADURO

94
2014

BEST
CIGAR
NICARAGUA

krycí list

Doutníky PERDOMO 20th Anniversary Maduro mají krycí
listy z hedvábného 8 let starého nikaragujského tabáku
Maduro a v sudech po bourbonu zrají 14 měsíců. Díky tomu
se bohaté a sladké chutě skvěle propojí s vázacími listy
a náplní z nikaragujského tabáku z kubánských semen.
V chuti tyto doutníky nabídnou sladké tóny čokolády
a espressa v dochuti.

Nikaragujské Maduro

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť

Bohatá a komplexní

dochuť

Stopy čokolády a espresa

5 × 56

Robusto

6 × 56

Epicure

6 ½ × 48

Corona Grande

6 ½ × 54

Torpedo

6 × 60

Gordo

7 × 56

Churchill

PERDOMO řídí přesné množství vody a hnojiva, které každá rostlinka dostane, pomocí
speciálního filtračního systému a systému kapkového zavlažování. Díky použití technologií této
úrovně je zaručeno, že každá rostlinka dostane potřebné živiny a přitom budou zachovány
přírodní vodní zdroje na farmě.

PERDOMO využívá tradiční řádkové pluhy
tažené voly k provzdušnění půdy, díky čemuž
si tabákové rostlinky vytvoří silnější kořeny
a vyrostou na nich velké a zdravé listy.

10th
anniversary
Doutníky PERDOMO Reserve 10th
Anniversary získaly v roce 2018 od
časopisu Cigar Journal ocenění
Nejlepší značka v Nikaragui a jsou
vyráběny z tabáků, které byly pečlivě
ručně vybírány a zrály minimálně po
dobu 6 let.
Právě u doutníků PERDOMO Reserve
10th Anniversary začala značka
PERDOMO poprvé používat na
krycí listy tabák zrající v sudech po
bourbonu.
Tento speciální proces zrání byl po
dlouhá léta rodinným tajemstvím.
Nicholas Perdomo Sr. příhodně nazval
krycí listy zrající v sudech po bourbonu
„šampaňským“ mezi krycími listy.
Proto je doutník ve Spojených státech
nazýván PERDOMO Reserve 10th
Anniversary Champagne.

BEST BRAND
NICARAGUA

Cigar
2018

JOURNAL

BEST
NICARAGUAN
CIGAR

PERDOMO Reserve 10th Anniversary
CONNECTICUT

93
2018

BEST
BRAND
NICARAGUA

krycí list

Doutníky PERDOMO Reserve 10th Anniversary Connecticut
mají senzační krycí listy z 6 let starého ekvádorského
Connecticutu a které po dobu dalších 8 měsíců pečlivě zrají
v sudech po bourbonu. Tyto doutníky jsou kombinované
s vázacími listy a náplní z nikaragujského tabáku z kubánských
semen, což zaručuje elegantní chutě s bohatým aroma
a krásnou krémovou dochutí.

Ekvádorský Connecticut

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla
chuť
dochuť
4 × 38

Jemné až střední tělo
Bohatá a jemná
Stopy smetany a cedrového dřeva
Purito

4 ¾ × 56

Figurado

5 ⅝ × 46

Corona Extra

5 × 54

Robusto

6 × 54

Epicure

6 × 50

Magnum Tubo

6 × 60

Super Toro

7 × 54

Churchill

7 × 54

Torpedo

PERDOMO Reserve 10th Anniversary
SUN GROWN

93
krycí list

Doutníky PERDOMO Reserve 10th Anniversary Sun Grown
mají krycí list z 6 let stařeného nikaragujského tabáku
z kubánských semen a které dalších 10 měsíců zrají
v sudech po bourbonu. Díky tomu nabízí bohaté jádro
zemitých chutí s kořeněnými a cedrovými tóny v dochuti.

Nikaragujský Sun Grown

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť
dochuť
4 × 38

Bohatá a zemitá
Stopy koření a cedrového dřeva
Purito

4 ¾ × 56

Figurado

5 ⅝ × 46

Corona Extra

5 × 54

Robusto

6 × 54

Epicure

6 × 50

Magnum Tubo

6 × 60

Super Toro

7 × 54

Churchill

7 × 54

Torpedo

PERDOMO Reserve 10th Anniversary
NOIR

91
krycí list

Doutníky PERDOMO Reserve 10th Anniversary Noir mají
krycí list z lahodného 6 let stařeného nikaragujského
tabáku Maduro z kubánských semen a které zrály
v sudech po bourbonu minimálně 14 měsíců. Díky tomu
nabízí sladké chutě s tóny tmavého kakaa a jemného
espressa v dochuti.

Nikaragujské Maduro

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť
dochuť
4 × 38

Bohatá a robustní
Stopy kakaa a espresa
Purito

4 ¾ × 56

Figurado

5 ⅝ × 46

Corona Extra

5 × 54

Robusto

6 × 54

Epicure

6 × 50

Magnum Tubo

6 × 60

Super Toro

7 × 54

Churchill

7 × 54

Torpedo

PERDOMO kontroluje každý tabákový list zvlášť a teprve poté jsou listy ručně rozvěšeny na
eukalyptové tyče, na nichž budou viset v sušárnách. PERDOMO používá k označení tabákových
listů různobarevné provázky, které identifikují jednotlivé pozemky na farmě, odkud tabák pochází,
druh rostliny a pozici listu na rostlině.

Jedním ze způsobů, jak PERDOMO řídí vlhkost a teplotu v sušárně, je rozmístění tyčí ve
správných rozestupech podle velikosti tabákových listů. Každý list postupně přijde o chlorofyl
a přirozeně se usuší, až získá dokonalou barvu a texturu. Tento proces trvá v závislosti na
velikosti a druhu listu 45 až 65 dní.

nicaragua
bourbon
barrel-aged
Dokonalá směs na doutníky PERDOMO
Nicaragua
Bourbon
Barrel-Aged
vzniká z pečlivě ručně vybraných
tabáků, které zrály minimálně šest let,
než je společnost Perdomo zařadila
do procesu stárnutí v sudech po
bourbonu.
Po šesti letech zrání se krycí listy
z tabáku Connecticut staří v sudech po
bourbonu dalších 8 měsíců, u krycích
listů z tabáku Sun Grown je to dalších
10 měsíců a u krycích listů z tabáku
Maduro 14 měsíců. Tyto tabáky pak
dosahují nejvyšší kvality, pokud jde
o barvu, texturu, aroma a chuť. Každý
doutník PERDOMO Nicaragua Bourbon
Barrel-Aged nabízí dokonale vyvážený
a jemný zážitek z kouření.

TOP 25 OF 2018

5

PERDOMO Nicaragua Bourbon Barrel-Aged
CONNECTICUT

92

krycí list

Doutníky PERDOMO Nicaragua Bourbon Barrel-Aged
Connecticut mají krycí list z úžasného šesti letého
ekvádorského Connecticutu zrajícího v sudech po
bourbonu. Ten se dokonale snoubí s náplní z šesti letých
nikaragujských tabáků z kubánských semen, díky čemuž
nabízejí bohaté a krémové kouření s jemnými tóny
karamelu a cedrového dřeva v dochuti.

Ekvádorský Connecticut

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla
chuť
dochuť

Jemné až střední tělo
Bohatá a krémová
Máslově jemná

5 × 54

Robusto

6 × 54

Epicure

6 ½ × 54

Torpedo

6 × 60

Gordo

7 × 54

Churchill

PERDOMO Nicaragua Bourbon Barrel-Aged
SUN GROWN

93

krycí list

Doutníky PERDOMO Nicaragua Bourbon Barrel-Aged Sun
Grown mají krycí list z bohatého šesti letého nikaragujského
tabáku Sun Grown z kubánských semen stařeného v sudech
po bourbonu. Krycí list se dokonale kombinuje s náplní z šesti
letých nikaragujských tabáků z kubánských semen, díky čemuž
nabízejí sladce kořeněnou komplexnost s jemnými tóny dubu
a mandlí v dochuti.

Nikaragujský Sun Grown

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť

Bohatá a kořeněná

dochuť

Stopy dubu a mandlí

5 × 54

Robusto

6 × 54

Epicure

6 ½ × 54

Torpedo

6 × 60

Gordo

7 × 54

Churchill

PERDOMO Habano Nicaragua Bourbon
Barrel-Aged MADURO

90

krycí list

Doutníky PERDOMO Nicaragua Bourbon Barrel-Aged Maduro
mají krycí list z olejnatého šesti letého nikaragujského
tabáku Maduro z kubánských semen stařeného v sudech po
bourbonu. Ten se harmonicky doplňuje s náplní z šesti letých
nikaragujských tabáků z kubánských semen, díky čemuž
nabízejí sladkou komplexnost s jemnými tóny kakaa a tmavě
pražené kávy v dochuti.

Nikaragujské Maduro

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť
dochuť

Bohatá a robustní
Stopy kakaa a kávy

5 × 54

Robusto

6 × 54

Epicure

6 ½ × 54

Torpedo

6 × 60

Gordo

7 × 54

Churchill

Po vysušení tabákových listů v sušárnách procházejí listy minimálně 3 roky fermentací
v tzv. pilónech. Každý pilón o hmotnosti asi 1630 kilogramů, je v průběhu procesu fermentace
několikrát ručně přeskládán. PERDOMO každý den kontroluje vlhkost a teplotu každého pilónu
a dbá na to, aby každý tabákový list získal přirozenou fermentací dokonalou barvu, texturu,
aroma a chuť.

Tabáková legenda Aristides Garcia s více než
pětasedmdesátiletou zkušeností vede tým
expertů, kteří během procesu fermentace
kontrolují každý tabákový list.
PERDOMO používá časem prověřené tradice
k tomu, aby každá z jeho směsí měla trvale
stejné charakteristiky.

LOT 23
Historie řady PERDOMO Lot 23 má pro
rodinu Perdomo velmi zvláštní význam.
Nick Perdomo Sr. byl v roce 2000
průkopníkem tohoto projektu a jeho
syn Nick Jr. pečlivě pracoval na rozvoji
jedné z nejprestižnějších farem rodiny
v Estelí v Nikaragui.
Podobně jako v případě vinaře
připravujícího víno Reserva z jediného
vinohradu využívá PERDOMO Lot
23 tabáky rostoucí výhradně na
jedné plantáži. Tajemství úspěchu
řady PERDOMO Lot 23 spočívá
ve speciálním kombinování pět let
zrajících
nikaragujských
tabáků
z kubánských semen, které pocházejí
z této extrémně úrodné farmy.
Řada PERDOMO Lot 23 získala v roce
2012 od časopisu Cigar Journal
ocenění „Značka s nejlepší hodnotou“
a doutníky z této řady patří mezi
nejprodávanější prémiové doutníky
na světě.

BEST VALUE

NICARAGUA 2012

CIGAR JOURNAL

PERDOMO Lot 23
CONNECTICUT

90
2012

BEST
VALUE

Řada doutníků PERDOMO Lot 23 Connecticut využívá krycí listy
z prvotřídního ekvádorského tabáku Connecticut, který, stejně
jako vázací list a náplň z nikaragujského tabáku z kubánských
semen, zraje pět let a dodává doutníkům bohatou krémovost.
PERDOMO Lot 23 Connecticut nabízí jemné kouření s lehkými
tóny cedrového dřeva a medu v dochuti.

NICARAGUA

krycí list

Ekvádorský Connecticut

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla
chuť

Jemné až střední tělo
Jemná a krémová

dochuť

Stopy cedrového dřeva a medu

4 ½ × 60

Gordito

5 × 50

Robusto

6 × 50

Toro

6 × 54

Belicoso

7 × 50

Churchill

PERDOMO Lot 23
NATURAL SUN GROWN

93
2012

BEST
VALUE

Řada doutníků PERDOMO Lot 23 Natural Sun Grown využívá
krycí listy z pět let zrajícího prvotřídního nikaragujského tabáku
Sun Grown z kubánských semen, který dodává stejně starému
nikaragujskému tabáku v náplni a vázacím listu jemně kořenitou
chuť. PERDOMO Lot 23 Natural Sun Grown nabízí oříškovou
chuť s tóny cedrového dřeva a jemného koření v dochuti.

NICARAGUA

krycí list

Nikaragujský Sun Grown

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla
chuť

Střední tělo
Jemná a oříšková

dochuť

Stopy cedrového dřeva a koření

4 ½ × 60

Gordito

5 × 50

Robusto

6 × 50

Toro

6 × 54

Belicoso

7 × 50

Churchill

PERDOMO Lot 23
MADURO

90
2012

BEST
VALUE
NICARAGUA

krycí list

Řada doutníků PERDOMO Lot 23 Maduro využívá krycí
listy z pět let zrajícího prvotřídního nikaragujského tabáku
Maduro z kubánských semen, který dodává robustnímu
stejně starému nikaragujskému tabáku, který se používá
na vázací list a náplň, bohatou sladkost. PERDOMO Lot 23
Maduro nabízí komplexní chutě a výjimečné vůně s tóny
čokoládové kávy a koření v dochuti.

Nikaragujské Maduro

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť

Bohatá a sladká

dochuť

Stopy čokoládové kávy a koření

4 ½ × 60

Gordito

5 × 50

Robusto

6 × 50

Toro

6 × 54

Belicoso

7 × 50

Churchill

PERDOMO používá ke zrání svých tabáků a dosažení dokonalé barvy, textury, aroma a chuti sudy
po bourbonu. Ožehnuté vrstvy v sudech z amerického bílého dubu po bourbonu napomáhají
karamelizování barev a chutí těchto speciálních tabáků. Tento proces dodatečné fermentace
zaručuje, že bude mít každý list jemnou chuť a bude oplývat bohatými chutěmi.

PERDOMO používá tento
speciální systém k přípravě
jemných tabáků na krycí listy.
Když se kola otáčejí, hrsti
tabákových listů se otevírají
a absorbují vlhkost. Pomalé
otáčení chrání krycí listy před tím,
aby při jejich zvlhčování došlo
k poškození nebo porušení.

small batch
series
PERDOMO Small Batch Series je
ohromující řada prémiových doutníků
vyráběných v omezeném množství
z krycích listů zrajících v sudech po
bourbonu a vynikajících 10 let zrajících
tabáků na náplň.
Každý doutník z řady PERDOMO Small
Batch Series je pečlivě ručně vyroben
z menších tabákových lístků, které
mají dokonale vyváženou chuť, sílu
a aroma.

TOP 25 OF 2016

PERDOMO Small Batch Series
CONNECTICUT

92

krycí list

Doutníky Pedomo Small Batch Series Connecticut mají
krycí listy z elegantního ekvádorského Connecticutu
zrajícího v sudech po bourbonu, který se dokonale
kombinuje s náplní z deset let stařených nikaragujských
tabáků z kubánských semen, díky čemuž nabízejí
bohatou a krémovou komplexnost s jemnými tóny
karamelu a cedrového dřeva v dochuti.

Ekvádorský Connecticut

vázací list

Nikaragujský z kubánských semen

náplň

Nikaragujský z kubánských semen

síla
chuť
dochuť
4 × 46
4 ½ × 50
5 × 54
5 ½ × 54

Jemné až střední tělo
Bohatá, jemná, krémová
Stopy karamelu a cedrového dřeva
Half Corona
Rothschild
Belicoso
Toro Especial

PERDOMO Small Batch Series
SUN GROWN

92

krycí list

Doutníky PERDOMO Small Batch Series Sun Grown mají
krycí list z krásného nikaragujského tabáku Sun Grown
zrajícího v sudech po bourbonu, který se dokonale
kombinuje s náplní z deset let stařených nikaragujských
tabáků z kubánských semen. Tato kombinace přináší
sladce kořeněnou komplexnost s jemnými tóny dubu
a mandlí v dochuti.

Nikaragujský Sun Grown

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť
dochuť
4 × 46
4 ½ × 50
5 × 54
5 ½ × 54

Bohatá, kořeněná, komplexní
Stopy dubu a mandle
Half Corona
Rothschild
Belicoso
Toro Especial

PERDOMO Small Batch Series
MADURO

92

krycí list

Doutníky PERDOMO Small Batch Series Maduro mají
krycí list z tmavého nikaragujského tabáku Maduro
zrajícího v sudech po bourbonu, který se dokonale
kombinuje s náplní z deset let stařených nikaragujských
tabáků, díky čemuž nabízejí sladkou komplexnost
s jemnými tóny kakaa a kávy v dochuti.

Nikaragujské Maduro

vázací list

Nikaragujský z kubánských semen

náplň

Nikaragujský z kubánských semen

síla
chuť
dochuť
4 × 46
4 ½ × 50
5 × 54
5 ½ × 54

Střední až plné tělo
Bohatá, výrazná, komplexní
Stopy kakaa a kávy
Half Corona
Rothschild
Belicoso
Toro Especial

Každý doutník PERDOMO
je vyroben ze směsi
prvotřídních výběrových
celých tabákových listů.
PERDOMO školí každého
bunchera, tedy pracovníka
vytvářejícího náplně s vázacím
listem, tak, aby svýma rukama
dbal na přesné umístění
listů seco, viso a ligero.
Jednotnost umístění těchto
tabáků ve svazku má totiž vliv
na chuť, tah a hoření doutníku.

U každého doutníku PERDOMO
probíhá testování tahu, aby byla
zajištěna jeho bezchybnost.

Factory
Tour Blend
Řada PERDOMO Factory Tour Blend
je skutečným dokladem toho, že je
Tabacalera Perdomo oddána umění
namíchat dobře vyzrálé listy tabáku
do prémiových ručně vyráběných
doutníků.
Tato směs původně vznikla jako
speciální značka nabízená pouze
v továrně na doutníky Perdomo v Estelí
v Nikaragui a teprve poté, v roce 2015,
byla uvedena na trh.
Řada PERDOMO Factory Tour Blend
je dostupná ve třech různých verzích:
ekvádorský Connecticut, nikaragujský
Sun Grown a nikaragujské Maduro.
Každá směs je známá svou bohatou
chutí a komplexním aroma.

PERDOMO Factory Tour Blend
CONNECTICUT
Doutníky PERDOMO Factory Tour Blend Connecticut mají krásný
zlatohnědý krycí list z ekvádorského Connecticutu, který je kombinovaný
s vázacím listem z nikaragujského tabáku z údolí Jalapa a náplní
z nikaragujského tabáku z údolí Estelí. Tabák PERDOMO Factory Tour
Blend Connecticut nabízí kouření se středně silným tělem, bohatou
krémovou chutí a sametově jemnou dochutí.

krycí list

Ekvádorský Connecticut

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla
chuť
dochuť

Jemné až střední tělo
Bohatá a krémová
Stopy dubu a cedrového dřeva

5 × 52

Robusto

6 × 52

Toro

6 ½ × 54

Torpedo

7 × 52

Churchill

PERDOMO Factory Tour Blend
SUN GROWN
Doutníky PERDOMO Factory Tour Blend Sun Grown mají krásný
červenohnědý krycí list z nikaragujského tabáku Sun Grown z údolí
Jalapa. Ten je kombinován s vázacím listem z nikaragujského tabáku
z údolí Condega a náplní z nikaragujského tabáku z údolí Estelí. Doutník
PERDOMO Factory Tour Blend Sun Grown je nikaragujské „puro“ se
středním až plným tělem, které nabízí jádro bohatých a zemitých chutí
s jemnými tóny koření v dochuti.

krycí list

Nikaragujský Sun Grown

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť
dochuť

Bohatá a zemitá
Stopy duby a koření

5 × 52

Robusto

6 × 52

Toro

6 ½ × 54

Torpedo

7 × 52

Churchill

PERDOMO Factory Tour Blend
MADURO
Doutníky PERDOMO Factory Tour Blend Maduro mají tmavý olejnatý
krycí list z nikaragujského tabáku Maduro z údolí Jalapa, kombinovaný
s vázacím listem z nikaragujského tabáku z údolí Condega a náplní
z nikaragujského tabáku z údolí Estelí. Doutník PERDOMO Factory
Tour Blend Maduro je nikaragujské „puro“ se středním až plným tělem
nabízejícím vrstvené robustní a dlouhotrvající chutě s tóny čokolády
a espressa v dochuti.

krycí list

Nikaragujské Maduro

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

síla

Střední až plné tělo

chuť
dochuť

Bohatá a robustní
Stopy čokolády a espresa

5 × 52

Robusto

6 × 52

Toro

6 ½ × 54

Torpedo

7 × 52

Churchill

Po otestování svazku ohledně tahu ořízne balič krycí list speciálním ostřím zvaným chaveta
a potom krycím listem ručně obalí svazek náplně. PERDOMO používá kvůli čistotě a přesnosti
krájecí plochy z nerezové oceli.

U každého dokončeného
doutníku PERDOMO je
ručně zkontrolována kvalita,
konzistentnost krycího listu,
čepička, směs a hmotnost.
Teprve poté je doutník
odeslán do místnosti
určené ke zrání.

Perdomo
Fresco
Doutníky PERDOMO Fresco, vyráběné
z prémiových dlouhých tabáků
pěstovaných na farmách Perdomo
v úrodném údolí Estelí v Nikaragui,
patří k nejprodávanějším doutníkům
nebaleným v krabicích na světě.
Mnoho maloobchodníků tvrdí, že
se jedná o vůbec nejlepší doutníky
nebalené v krabicích. Nejlepším
komplimentem je tvrzení, že by se
měly balit do krabice a prodávat za
dvojnásobek ceny.
Doutníky PERDOMO jsou nabízeny
v jemné až středně silné variantě
s krycím listem Natural, Sun Grown
nebo Maduro. Každá z nabízených
variant nabízí báječný každodenní
zážitek z kouření za neuvěřitelně
příznivé ceny.

PERDOMO Fresco
Doutníky PERDOMO Fresco jsou
nabízeny ve třech skvěle vyvážených
variantách.
NATURAL (CONNECTICUT) Jemný
až středně silný kouř s krémovými tóny
a bohatou cedrovou dochutí.
SUN GROWN Pikantní, středně silný
kouř se sladce zemitými tóny a dlouhou
a komplexní dochutí.
MADURO Hustý, střední až plný kouř
s přirozeně sladkými tóny a špetkou
kakaa a kávy v dochuti.

krycí list

Ekvádorský Connecticut
Nikaragujský Sun Grown
Nikaragujské Maduro

vázací list

Nikaragujský tabák

náplň

Nikaragujský tabák

5 × 50

Robusto

6 × 50

Toro

6 ½ × 54

Torpedo

7 × 50

Churchill

Pečlivě střežené místnosti určené ke zrání doutníků PERDOMO jsou plné bohatých aroma
a je v nich neustále kontrolována vlhkost a teplota. V těchto místnostech zraje každý doutník
PERDOMO, v závislosti na typu krycího listu, minimálně šest až osm měsíců. Během této doby se
chutě prolnou a vytvoří dokonalý doutník.

Po roztřídění podle
barev pro každou
konkrétní
značku jsou
všechny
doutníky
PERDOMO
jednotlivě ručně
opatřeny prstýnkem,
zabaleny do celofánu
a uloženy do krabic.

PERDOMO

20th anniversary
6 × 56 Epicure • Dárkové balení o 5 kusech

Maduro

Sun Grown
Connecticut

PERDOMO

Nicaragua bourbon barrel-aged
6 × 54 Epicure • Dárkové balení o 6 kusech

Maduro

Sun Grown
Connecticut

PERDOMO
Zvlhčované sáčky
se 4 vybranými doutníky
Humidified bag obsahuje výběr 4 doutníků Perdomo s jednotnou barvou krycího listu ve
velikosti epicure. Humidified bag je plastový zavlhčený obal, který nahrazuje humidor
po dobu až 6 měsíců a lze jej použít opakovaně. Humidified bag uchovávejte ideálně
na temném místě, nejlépe v zásuvce nebo skříňce, a mimo přímý zdroj tepla.
20th Anniversary • Reserve 10th Anniversary • Nicaragua Bourbon Barrel-Aged • Lot 23

velikost:
6 × 54
Epicure

Sun Grown

Maduro
Connecticut

mini cigarillos
Plechové dózy o 20 kusech • Kartonové krabice o 5 baleních
velikost: 3 × 22 Cigarillo

Sun Grown

Connecticut

Maduro

Ultra Premium Brands – Central Europe s. r. o.
Nad Vodovodem 1442/32, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 779 755
Fax: +420 274 781 076
E-mail: info@upb.cz
Web: www.upb.cz, www.warehouse1.cz

Ministerstvo zdravotnictví varuje:

Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí

FACEBOOK: PERDOMO CIGARS CZECH REPUBLIC • CIGARHOUSE1.CZ • INSTAGRAM: PERDOMO CIGARS CZECH REPUBLIC

doutníky perdomo

