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D

aniel Marshall, de meeste sigarenkenners zullen
ongetwijfeld weten wie de man is en wat hij de
voorbij 35 jaar heeft bewerkstelligt. Een iconische
figuur in de sigarenwereld. De man achter misschien wel
de meest gewilde en meest gerenommeerde humidors.

Het begon allemaal als een jongensdroom voor Daniel
Marshall, de zoon van een avocado boer waarvan de visie zou
transformeren in één van de meest iconische figuren in de
sigarenwereld. Het verhaal van het merk is ontstaan uit passie,
doorzetting en dankbaarheid, de steun van zijn grootvader en
een reis rond de wereld. Als 19-jarige, jonge knaap leende hij
geld bij zijn grootvader, dit voor de afwerking van een zeilboot
waaraan hij werkte, uit dank hiervoor maakte Daniel een
reishumidor voor 3 sigaren. Het zou uiteindelijk de start van zijn
carrière betekenen.
Hij kreeg de kans om zijn eerste werk voor te stellen aan de zeer
bekende Alfred Dunhill. Dit resulteerde in een lange reis die
hem de hele wereld liet zien. Enkele jaren later stond hij bij de
Parijse juwelier Cartier, het werd de sleutel tot zijn succes. Hij
was er toen van overtuigd dat hij met een luxe label Europa zou
kunnen veroveren.
Nu 35 jaar later zijn de Daniel Marshall humidors de meest
gewilde en gerenommeerde humidors ter wereld geworden.
Ze hebben de huizen opgeluisterd van heel wat beroemdheden
uit Hollywood, modeontwerpers, Amerikaanse presidenten,
overheid hoogwaardigheidsbekleders,…

Daniel Marshall maakt naast humidors ook hun eigen
sigarenlijn, de DM Red Label. Een Nicaraguaanse Puro,
medium in kracht, maar vol in smaken. Het is een
‘Cubanesque’ sigaar die rijk is aan chocolade en espresso
smaken. De sigaar wordt samengesteld door de beste vrienden
van Daniel Marshall, Manuel Quesada en Nestor Placencia.
Marshall gelooft heel sterk in het het gebruik van jarenlange
gerijpte tabak, minstens vijf jaar oude Cubaanse tabak wordt
gebruikt voor hun sigaren. Maar wat is het meest intrigerende
over sigaren Marshall is het verouderingsproces van het
eindproduct. Hij is een van de enige sigaar makers die de
sigaren in een humidor gaat bewaren 12 maand voor het
uitbrengen ervan.
De gouden sigaar die Daniel Marshall heeft gecreëerd is
misschien wel de meest beroemde sigaar. In 2011 bracht hij een
sigaar verpakt in 24kt goud. Een sigaar die hier en daar te zien
was in muziek video’s. Talloze Hollywood beroemdheden en
wereldleiders zag je feest vieren met een gouden sigaar in de
hand.
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