Vegueros - Tapados
Vegueros
In Vuelta Abajo is het een traditie onder de vegueros – tabaksplanters –
om hun eigen sigaren te maken. Iedereen die ooit al in de Vuelta Abajo,
Pinar del Río is geweest, wilde uit nieuwsgierigheid de sigaren proeven
die gemaakt worden op een plek waar de beste tabak van de wereld
groeit.
De intense smaak van de melange die eigen is aan de eigenhandig
geoogste tabak wordt teruggevonden in het merk Vegueros. Het in 1996
op de markt gebrachte Vegueros is een creatie die hulde brengt aan alle
landbouwers die van generatie op generatie in Pinar del Rio tabak
hebben gekweekt.
Vandaag de dag wordt het merk Vegueros gemaakt in de in 1868
gebouwde sigarenfabriek “Francisco Donatién” in Pinar del Rio. In 1961
werd dit prachtige gebouw uiteindelijk een sigarenfabriek.
Vernieuwing van het merk
Met de introductie van 3 nieuwe vitolas/modules, blaast Habanos S.A.
nieuwe leven in het merk Vegueros (Spaans voor (tabaks-)boeren) , en
speelt men adequaat in op de trend richting sigaren met een grotere
ringmaat!
De 3 nieuwe vitolas (Tapados, Entretiempos en Mañanitas) komen in de
plaats van het oorspronkelijke merkassortiment, worden volledig met de
hand gemaakt, en zijn volbloed longfillers. Ook de blend / melange is
aangepast aan de wensen van de moderne consument en is te
omschrijven als ‘medium tot krachtig’ van smaak.
Tot slot is ook het merkdesign volledig vernieuwd en worden deze
Habanos aangeboden in een innovatieve en trendy verpakking (blikken
van 16 stuks) zodat we met recht kunnen spreken van een volledige
renovatie en verjonging van het merk waarmee gelijk ook de
nieuwe/jongere longfiller aficionado wordt aangesproken!
Productinformatie
Afmetingen:
Model:
Productiewijze:
Verkrijgbaar in:

- Cepo 46 (Ø 18,26 mm)
- Lengte 120 mm
- Mareva Gruesa
- Totalmente a mano, tripa larga
(volledig handgemaakt, longfiller)
- Blik van 16 stuks (kistband)
- Doosje van 4 stuks

