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Nieuwe Limited Edition van Oliva Serie V
Melanio 
Zwevegem, 17 september 2019

Na de Double Toro in 2017 en de Robusto in 2018 pakt de befaamde Oliva
Serie V Melanio dit najaar uit met een gloednieuwe Melanio Limitada, de
Diadema Edition 2019. 
De Serie V Melanio van Oliva is erg geliefd onder sigarenkenners om zijn volle en toch zachte

smaak. Zijn long filler tabak is een zorgvuldig geselecteerde blend van Nicaraguaanse Habano

die sterk de nadruk legt op de uitstekende tabak uit de Jalaparegio, een streek die gekend staat

om zijn meer genuanceerde tabaksblad. 
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De nieuwe Oliva Serie V Melanio Diadema Limited Edition 2019 zal aan het publiek worden

voorgesteld tijdens de Intertabac 2019-beurs, die van 20 tot 22 september 2019 plaatsvindt in

het Duitse Dortmund. Deze derde limited edition van de Serie V Melanio bestaat uit dezelfde

blend maar heeft een andere vorm: hij is namelijk rond en niet Box Pressed zoals de standaard

Melanio. Zijn kop is conisch, maar niet tot een volledig punt. Daardoor proeft men eerst het

dekblad en pas na 2 cm de ware smaak van de sigaar. Een heerlijke ervaring waar u best tijd

voor uittrekt. 

De nieuwe limited editions zullen vanaf oktober 2019 verdeeld worden in kisten met tien

sigaren. Wereldwijd zullen er amper 2.500 kisten beschikbaar zijn. Wie deze unieke, ronde

Melanio wil proeven, zal er dus snel bij moeten zijn … 
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