
 
 
 
Månadens cigarr november 2021 

 

Vegas Robaina Unicos 

 

Country of Origin Cuba 
Shape Piramides 
Blender  
Strength Medium-Full 
Size 155,6 x19,8 
Grade Hand Rolled / Long Filler 
Color Colorado Rosado 
Binder/Filler Cuba/Cuba 
Wrapper Cuba 
 

 
Klubbpris medlemmar 90 kr 

Klubbpris icke medlemmar 130 kr 
 

Klubbens omdöme på en skala 1 – 5, 1 = ”sisådär” och 5 = ”toppen”: 
 

Produktbeskrivning: 
Från den kända familjen Robaina kommer denna cigarr som ger en upplevelse av en 
ganska lugn resa som slutar i ett crescendo av intensitet. Det bjuds bland annat på sälta, 
mineraler, trä, jord och läder. Vegas Robaina är ett av Kubas mindre märken, som i 
Sverige endast har två olika cigarrer på marknaden. Tro dock inte att detta är någon 
andrahandssortering, detta är pinnar som verkligen förtjänar sin plats I den Kubanska 
cigarrfloran. 

Konstruktion  

Utseendemässigt så är detta en helt ok cigarr, märkets historia gör gällande att Robaina 
odlar några av Kubas finaste täckblad men dessa blad verkar gå till produktion av 
Cohiba och specialutgåvor för Vegas Robainas egna cigarrer tenderar att inte ha lika bra 
täckblad som de en gång hade. Notera att detta inte är negativt ur någon aspekt än rent 
utseendemässigt. I övrigt är cigarren mycket välgjord med knappt synliga sömmar och 
en väl ditsatt huva. Draget i cigarren är i det spann man ska förvänta sig, varken för trögt 
eller för löst. Glöden går rakt och fint genom hela rökningen. Det är således en 
bekymmersfri upplevelse utan större behov av manuell justering. 

Smaker  

Från början så bjuds man på en hög krämighet förutom denna textur så hittar vi smak av 
sälta tillsammans med mineraltoner. När mineraltonerna kommer in så går också 
krämigheten tillbaka en del. När man kommit till andra tredjedelen så öppnar sig en tydlig 
smak av jord samtidigt som sältan ligger kvar. Smakerna har ingen lång eftersmak utan 
försvinner ganska snabbt, de är mycket runda och lena vilket gör att hela cigarren känns 
okomplicerad och lätt att avnjuta. Sista delen av cigarren avger en arom av valnötter och 
trä, upplevelsen är fortfarande mycket len. Smaken av jord finns fortfarande kvar men är 
lite mer subtil nu. Mot slutet ökar intensiteten och smakerna blir rikare i sin karaktär. Det 
kommer fram toner av frukostflingor och en stor portion läder. Cigarren går verkligen ut 
med flaggan i topp. 

 


