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Sikarin pitkä matka – Dominikaaninen tasavalta on maailman 
johtava sikarien tuottaja 
 
Santo Domingosta, Dominikaanisen tasavallan pääkaupungista, tuli uuden maailman 
ensimmäinen pääkaupunki. Kaupunkilaiset ovat ylpeitä historiastaan yhtenä Espanjan 
maailmanvalloituksen ensimmäisistä kohteista. Saaren alkuperäiset asukkaat, tainot, 
olivat ensimmäisiä, jotka polttivat käsintehtyjä sikareita. 
 
Nykyisin Dominikaaninen tasavalta on maailman johtava sikarien tuottaja ja se tuottaa 200 
miljoonaa maailmanmarkkinoiden 500 miljoonasta premium-sikarista. 

 
Hellin käsin 
Sikarien tuotanto on tuonut vaurautta 
Dominikaaniseen tasavaltaan ja tehtaiden 
omistajat ovat valmiita esittelemään 
ylpeinä tehtaitaan vierailijoille. 
Sikaritehtaat sijaitsevat kauniiden 
maisemien ympäröiminä laajoilla 
viljelyalueilla ja vierailusta voi nauttia, 
vaikkei haluaisi polttaa sikareita. Sikarin 
matka pellolta sikarin polttajan huulille on 
pitkä ja mutkikas. On laskettu, että 
tupakanlehti käy läpi 200 hellää käsiparia 
ennen kuin se on poltettavaksi valmis 
sikari. 

 
Maailman suurin 
Ensimmäinen sikaritehdas, Tabacalera de Garcia, avattiin vuonna 1968 La Romanan 
kaupungissa. Nykyisin tehdas on maailman suurin sikaritehdas, joka työllistää 4 800 ihmistä ja 
tuottaa vuosittain 650 miljoonaa koneellisesti tehtyä sikaria ja 40 miljoonaa käsintehtyä sikaria. 
Ammattitaitoinen työntekijä voi kääriä 250 sikaria päivässä. Sikarit eivät kuitenkaan ole vielä 
valmiita poltettaviksi, kun ne lähtevät sikarinkäärijän käsistä. Premium-sikarit varastoidaan 
kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen kellariin, jossa on tilaa noin 5,7 miljoonalle sikarille. 
Kellarissa on tasainen 23,9 °C lämpötila ja kellarin kosteusprosentti on 68. Kaikki yli 18-vuotiaat 
voivat osallistua tiistaisin ja torstaisin maksuttomille vierailuille Tabacalera de Garciaan ja nähdä 
tuotannon eri vaiheet – kellari ei kuitenkaan ole avoin yleisölle.  
 
Kuninkaalliset tasangot 
Dominikaanisen tasavallan toiseksi suurin 
sikaritehdas, General Cigar Company, ja 
suurin osa maan tupakkaviljelmistä 
sijaitsevat Santiago de los Caballerosissa 
ja Cibaon laaksossa. Kristoffer Kolumbus 
kutsui sitä Vega Realiksi – kuninkaalliseksi 
tasangoksi – sen hedelmällisen maaperän 
ja rehevän kasvillisuuden vuoksi. 
 
Santiago on Dominikaanisen tasavallan 
toiseksi suurin kaupunki, jossa on 1,2 
miljoonaa asukasta. Kaupungin perusti 30 
herrasmiestä vuonna 1495 ja sitä pidetään Dominikaanisen tasavallan aristokraattien kehtona, 
joka edelleen pitää valtaa maan politiikassa ja yhteiskunnassa.  
 
 



 
 

Kukkulan päällä Santiagon keskustassa 
sijaitsee vuonna 1944 rakennettu 
vapaussodan 100-vuotisjuhlavuoden 
muistomerkki, Monumento a los Héroes 
de la Restauración, jota voisi 
ulkomuotonsa vuoksi erehtyä helposti 
luulemaan kunnianosoitukseksi sikareille. 
Muistomerkin rakensi vuosina 1930–1961 
Dominikaanista tasavaltaa rautaisella 
otteella diktaattorina hallinnut kenraali 
Rafael Trujillo Molina. 
 
Sikarifestivaali 
Lomamatkalla Dominikaanisessa 

tasavallassa sikaritehtaat ovat mielenkiintoisia vierailukohteita myös niille, jotka eivät sikareita 
polta. Lomaan Dominikaanisessa tasavallassa kannattaakin yhdistää yksi tai useampi vierailu 
sikaritehtaalle. Varsinaisia merkittyjä sikarireittejä vierailuille eri sikaritehtaissa ei ole, mutta ne 
on helppo löytää erityisesti Santiagon ja Cibaon laakson ympäristössä.  
 
Vuosittain helmikuussa järjestetään myös 
sikarifestivaali, Procigar Festival. Se on 
ainutlaatuinen ja ikimuistoinen tapahtuma, 
jolle ei löydy vertaistaan alalla. Festivaali 
yhdistää koulutuksen, viihteen, vapaa-ajan 
aktiviteetit sekä runsaasti mahdollisuuksia 
maistaa korkealuokkaisia sikareita. Yksi 
festivaalin vetovoimatekijöistä on, että 
vierailijat voivat keskustella ja vaihtaa 
ajatuksia sikarinkäärijöiden, suurimpien 
sikaritehtailijoiden, myyjien ja alan 
innokkaiden harrastajien kesken. 
 
Procigar järjestetään Punta Canassa, jossa festivaalin lomassa voi rentoutua rannalla 
trooppisen auringon alla sekä nauttia rannan monista aktiviteeteistä, kuten snorklauksesta tai 
ratsastuksesta.  
 
Lue lisää Procigarista: www.procigar.org 
Lue lisää Dominikaanisen tasavallan sikarin tuotannosta: 
www.internationalamateurdecigare.com/iadc-special-issue-read-online/ 
 
 
Dominikaaninen tasavalta 
Kristoffer Kolumbus vieraili Dominikaanisessa tasavallassa maan ensimmäisenä turistina jo vuonna 1492. 
Hänen jälkeensä maassa ovat käyneet lukemattomat turistit – mukaan lukien ne viisi miljoonaa, jotka 
lomailivat Dominikaanisessa tasavallassa vuonna 2014. Maassa on yli 25 upeaa golfkenttää ja se on 
useasti valittu Karibian alueen ja Latinalaisen Amerikan parhaaksi golfkohteeksi. Huippukenttien lisäksi 
Dominikaanisessa tasavallassa vierailevaa hemmottelevat lukuisat luksuslomakeskukset, maan 
koskematon luonto, tyylikkäät kaupungit sekä viehättävät kylät täynnä lämpöä ja ystävällisiä ihmisiä. 
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