
	  
	  
	  
	  
	  
Goed om te weten 

	  

Habanos is een be- 
schermde oorsprongbe- 
naming die alleen wordt 
verleend aan sigaren 
van Cubaanse oorsprong 
die exclusief worden ge- 
maakt van tabaksbla- 
deren uit een bepaald geografisch gebied 
op Cuba, volgens een erkende en gecontro- 
leerde werkwijze. 

Het originele Habanos label op een kist siga- 
ren garandeert u dat het om echte Cubaanse 
sigaren gaat, vervaardigd van de wereldver- 
maarde Cubaanse tabak. 

	  

Vrijwel alle Habanos sigaren zijn handge- 
maakt en van het type longfiller. Dit zijn siga- 
ren die gemaakt zijn van grote stukken ta- 
baksblad die in de lengterichting worden ge- 
rold. De meeste Europese sigaren zijn van het 
type shortfiller. 

	  

De verschillen tussen longfiller en shortfiller op 
het gebied van rookeigenschappen en zaken 
zoals knippen, aansteken, roken en het bewa- 
ren van de sigaar zijn aanzienlijk. 

	  

Daarnaast is het Habanos assortiment zee 
uitgebreid met een ruime keuze aan merken, 
formaten, prijzen en smaakintensiteit. 

	  
	  
Laat u zich daarom steeds goed adviseren bij 
de aankoop van uw Habanos sigaren. 

Huis Windels 
	  
	  
	  
	  
Onze openingsuren: 
	  

Dinsdag tot zaterdag van 9.00u tot 18.00u 
	  

Zondag en maandag gesloten 
	  
	  
	  
	  
Wij organiseren regelmatig degustaties 
over whisky, rum, sigaren, … . 

	  

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van 
onze geplande proeverijen? 

Vul dan ons contactformulier in op onze website 
www.huiswindels.be en wij nemen u op in ons mail- 
bestand. 

U kan ook lid worden van “Windels Mechelen” via 
facebook. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

HUIS WINDELS 
	  

sinds 1875 
	  
	  

Speciaalzaak 
Sigaren en tabak 
Whisky en spirits 

	  
	  

Gebruiks- 
aanwijzing 
humidor 
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* info@huiswindels.be 
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Humidor 
	  
	  
	  

Voor het eerste gebruik 
	  

Het vochtelement vullen met gedistilleerd 
water of flessenwater. Kraantjeswater bevat 
te veel kalk en mogelijk bacteriën. 

	  
Vul een schoteltje met water, leg het systeem 
er in zodat het zich vol kan zuigen met wa- 
ter. Veeg de buitenkant af en plaats het sys- 
teem terug in de humidor. 

	  
Om de binnenkant van de humidor voor te 
bereiden bevochtigd u het cederhout met 
een vochtig doekje. Leg vervolgens een pot- 
je warm water in de humidor en sluit hem af. 

	  
Na enkele uren, en vooral als het cederhout 
geen vochtige plekken meer vertoont, neemt 
u het potje weg en kan u met het leukste 
deel beginnen, de humidor vullen met uw 
favoriete sigaren. 

In het algemeen 
	  

Als er bij uw humidor standaard een hygrometer bij 
is, mag u niet vergeten dat deze geen nauwkeurige 
werking heeft. 
	  
Het bewaren van uw sigaren gebeurd voornamelijk 
gevoelsmatig. Uw sigaren moeten veerkrachtig zijn 
en een typische vochtige tabaksgeur bevatten. 
	  
Mocht u toch de zekerheid willen, maar het is niet 
noodzakelijk, dan is een digitale hygrometer een 
optie. De prijzen van een digitale hygrometer lig- 
gen rond de 30 euro. 
	  
	  
	  
De keren dat u uw systeem moet bevochtigen is af- 
hankelijk van veel verschillende factoren. 
	  
Hoe meer sigaren er in uw humidor liggen, hoe min- 
der vaak u water zal moeten toevoegen. 
Hoe warmer de omgeving, hoe meer water u moet 
toevoegen. 
Hoe vaker u de humidor opendoet, hoe meer water 
u moet toevoegen. 
	  
Zijn u sigaren in een aluminium buisje of ingepakt in 
celofaan, dan is het beter om de verpakking te ver- 
wijderen en de sigaren los in de humidor te leggen. 

	  

	  
	  
In principe zijn longfillers (Cubaanse, Dominicaanse, 
Nicaraguaanse en andere handgemaakte sigaren) 
het meest geschikt om in de humidor te bewaren. 
De vochtigheid van uw humidor zou rond de 70% 
moeten liggen. 
	  
Het kan gebeuren dat er een wit poeder op het 
dekblad aanwezig is. Dit is geen schimmel, volko- 
men ontschuldig en kan voorzichtig afgeveegd 
worden. “bloem”, ook wel uitslag genoemd duidt 
op een perfecte vochtigheid. 
	  
Maar ook een sumatra sigaar (De olifant, Balmoral 
en andere shortfillers) zijn smaakvoller als ze wat 
vochtig zijn rond 55 à 60% vochtigheid. Enkele 
stuks of het volledige houten kistje kan gerust ook 
in uw humidor. Leg de sumatra sigaren wel niet te 
lang in de humidor. Sumatratabak die té lang té 
vochtig blijft wordt zuur. 


