
Ghid pentru piparii începători 

 

 Page 1 

 

 
1. Introducere 
2. Te atrage fumatul pipei? 

1. Ce inseamnă să fumezi pipă şi cum  
îţi afectează sănătatea 

2. Costurile acestui hobby 
3. Start în fumatul pipei 

1. Primele fumuri/cum fumezi pipa 
2. Primele achiziţii de tutun şi pipe 

4. Capitolul IV: Note de final 
 
 



Ghid pentru piparii începători 

 

 Page 2 

 

Capitolul I: Introducere 
 

M-am apucat de fumat pipa în iarna anului 2001-2002. De atunci, am învaţat o 
mulţime despre acest hobby, am investit timp şi resurse în dezvoltarea lui. 
 
În 2001, în afara de site-uri în limba engleză, nu prea găseam informaţii în limba 
română despre fumatul pipei pe “net”. Cu timpul am învăţat cum să caut 
informaţii, cum să fumez, cum să mă întâlnesc sau să cer sfatul altor pipari 
veterani. 
 
Acest mic ghid este creat pentru a ajuta “tinerii” fumători de pipă în procesul lor 
de învăţare a pasiunii pentru a fuma pipa. Încerc să îl realizez cât mai scurt cu 
putinţă, fără a aduna un “hectar” de sfaturi, ci doar esenţialul din punctul meu 
de vedere. Titlurile capitolelor sunt la persoana a doua, însă textele din ele sunt 
la persoana întâi, aşa că întregul material să pară un dialog între mine şi mine:) 
 
Nu am intrat în etapa următoare de după ce m-am decis ca îmi place să fumez 
pipa, cea în care sunt şi acum, de experimentare de noi tutunuri, stiluri de 
fumat, pipe. Materialul prezintă doar lucruri pe care eu le consider esenţiale 
pentru un pipar începător. 
 
De ce fumez eu pipa? Pentru că îmi place, mă face să mă simt bine, îmi adună 
gândurile, mi-am creat un tabiet de-a lungul timpului. Pentru că aşa mă simt 
unic în felul meu, pentru că nu vezi mulţi fumători de pipă în lumea noastră 
acum. Pentru că tutunul de pipă este puţin mai curat decât cel de ţigarete şi 
pentru că soţia acceptă acest hobby. 
 
În acest material sunt cuprinse doar părerile mele personale, nu le consider 
obligatorii sau necesar de îndeplinit dacă cineva se apucă de fumat pipa, ci sunt 
adunate din experienţa proprie şi poate cuiva îi sunt folositoare. 
 

A, incă ceva. Semnul  înseamnă că urmează un tips& tricks despre 
fumatul pipei, sfat generat de experienţa proprie. 
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Capitolul II: Te atrage fumatul pipei 
 
Cand am simţit prima dată mirosul unei pipe, mi-a plăcut dar nu a fost dragoste 
la prima vedere. Un amic fuma pipa în internet cafe-ul unde lucram, iar aroma 
îmi placea. Mi-a făcut o pipă într-o seară geroasă de decembrie şi aşa am pufăit 
prima dată. 
 
Greţos. Limba mi se umflase teribil şi mă înţepa, nările fremătau. Amicul m-a 
întrebat: “Îţi place?”, răspunsul a fost “Da”. Amicul se uita critic la mine şi râdea 
pe sub mustaţă, ştia el ce ştia. Însă m-a ajutat să îmi cumpăr prima pipa şi 
primul tutun, precum şi ustensilele necesare. 
 
Da, m-a atras mirosul pipei, gesturile care vin alături de fumat, nobleţea pasiunii 
acesteia. Căci pipa cere şi dă dragoste. Dacă o tratezi ca pe femeia pe care o 
iubeşti, îţi va dărui aceeaşi dragoste tradusă prin placere. Dacă însă o tratezi ca 
pe o prostituată (cum tratezi ţigaretele), ea va reacţiona exact la fel, se va iuţi, 
fumul va deveni cald şi umed iar într-un final nu vei mai fi un fumător de pipă, ci 
doar un om care scoate fum şi atât. 
 

 

Tip&tricks: Fumatul pipei este o pasiune subiectivă, aşa că şi 
părerile despre cum trebuie “făcut” sunt subiective. Acest 
lucru a trebuit să îl învăţ ca fumător de pipă: diversitatea 
opiniilor, dacă unui pipar veteran îi place să fumeze un 
anumit tip de tutun, mie este posibil să nu îmi placă, sa nu îl 
suport.  
Acelaşi lucru este valabil în cazul pipelor, a metodelor de 
umplere a pipei, a umidităţii tutunului etc. 

 
Mă bucur de drum, de multitudinea de tutunuri pe care pot să o incerc, de 
multele metode de curaţare a pipei şi nu de scopul de a deveni un fumător de 
pipă “veteran” cu sute de tutunuri fumate. 
 
 
 

2.1. Ce înseamnă de fapt să fumezi pipa şi cum iţi afectează 
sanatatea 

 
 

Când m-am apucat de fumat pipa, intram într-o lume nouă. Fumător de ţigarete 
din liceu, mă apucam de altceva ce scotea fum.  
 
Pentru mine, să fumez pipa înseamnă în acest moment: să aflu dacă iţi place sau 
nu să fumez pipa, să investesc ceva resurse în acest hobby, să acord timp 
acestei pasiuni, să am firişoare de tutun prin toate buzunarele, sa îmi miroasă 
degetele şi respiraţia puţin altfel decât la ţigarete, să petrec o oră-două în 
fiecare zi în compania pipei, cu gândurile ce vin în timpul fumatei, să fiu un om 
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liniştit şi să fumez numai în anumite momente ale zilei (nu pot fuma şi mânca în 
acelaşi timp). 
 
Ce nu înseamnă să fumez pipa în acest moment: să fac show prin baruri/crâşme 
şi restaurante cu hobby-ul meu (un fumător de pipă normal nu se mândreşte cu 
hobby-ul său peste tot, nu iese în evidenţă ca un cocălar), să fumez non-stop 
pentru a-mi satisface nevoia de nicotină, să amestec şi alte etnobotanice în 
tutunul de pipă. 
 
Când m-am apucat de fumat pipă, am început să caut informaţii despre efectul 
ei asupra sănătăţii. 
 

 

Tip&tricks: Pipa se pufăie, nu se “trage” în piept. Fumul este 
oprit în gură şi poate fi expirat pe gură sau/şi pe nas. Fumatul 
pipei este similar fumatului ţigărilor de foi, fumul se gustă nu 
se inhalează în plămâni. 
 

 
Gustul va rămâne în gură şi în mucoasa bucal-nazală, aroma se va aşeza pe 
limbă sau în nări.  
 
Astfel, sunt multe informaţii pe net, documentaţii  etc. despre fumatul pipei şi 
cât este de nociv. Riscul de cancer se mută de la plămâni la gură, gât şi nas. 
Într-o ţigaretă intra circa 0.8 grame de tutun, pe când într-o pipă 5-6 grame. 
Tutunul de pipă are parte de un tratament total diferit faţă de cel de ţigarete, 
este mult mai curat, dar şi mai “tare”.  
 
Dantura nu o să îngălbenească la fel ca şi după fumatul ţigaretelor, însă dinţii se 
pot toci dacă ţin pipa non-stop între dinţi. Tartrul ce se depune ca urmare a 
fumatului pipei este diferit de cel generat de ţigarete, este mult mai puţin şi are 
altă culoare (de la maro închis la ţigarete la un gri închis la pipă). În schimb, mi-
am pierdut o parte din gust şi miros (circa 10%) din cauză că nu am fost atent la 
început şi mi-am ars papilele gustative.  
 
Ce am priceput eu din cercetările făcute: dacă fumez cu limită (1-2 pipe pe zi), 
am grijă să nu forţez fumatele astfel încât limba şi mucoasa bucal-nazală să fie 
iritată, o sa fiu ok cu sănătatea. O verificare la plămâni şi la stomalog din când în 
când ajută la depistarea eventualelor probleme. 
 

2.3. Costurile acestui hobby 
 
Această pasiune nu este ieftină. O mulţime de persoane, de-a lungul timpului, 
m-au tot întrebat cât costă să fumez pipă. Le spun aşa: un pachet de tutun mă 
costă 40-50 de lei şi mă ţine o lună. Răspunsul lor: uau, este super ieftin să 
fumezi pipă.  
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Dar nu este chiar aşa, pe lângă tutun mai am nevoie de alte lucruri care normal 
costă bani. 
 
Astfel, pe lângă tutun care se poate cumpăra şi din România (neindicat, datorită 
accizelor mari) şi/sau din afara ţării (din UE nu se plătesc taxe de import) unde 
găsesc tutun mai ieftin şi mai bun, se mai adaugă la cheltuieli pipele, accesoriile 
de curăţat, întreţinere (futac, perii, soluţii de curăţat), stand-uri pentru pipe 
(locuri de depozitare) şi multe alte lucruri care se adună cu timpul. 
 
Însă, nu am fost nevoit să fac toate aceste cheltuieli de la început, ele s-au 
adunat în decursul timpului, pe masură ce eram din ce în ce mai pasionat de 
pipă. Am început cu o pipă, o pungă de tutun, un futac şi o punga de perii de 
curaţat. S-au adunat apoi alte lucruri. 
 
Deci, revin, acest hobby nu este ieftin dar nici scump. Este undeva la mijloc între 
fumatul de ţigarete şi fumatul de ţigări de foi/trabucuri. Personal, nu îmi permit 
să investesc în această pasiune aşa cum aş vrea, dar reuşesc să mă simt 
extraordinar de bine cu până în 200 Ron pe lună. Binenţeles că pot reduce 
bugetul şi la 100 Ron/lună, dar voi fuma mai puţin, însă de la calitate nu prea 
fac rabat. 
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Capitolul III: Start în fumatul pipei 
 
Am început să fumez pipă pufăind o pipă de împrumut, pregătită de un fumător 
veteran. Asta sfătuiesc pe toţi, nu vă apucaţi să daţi banii pe prostii, dacă nu 
stiţi că vă place cu adevărat să fumaţi pipa. 
 
Am fumat prima pipă de împrumut, mi-a plăcut, am început să caut informaţii, 
am făcut primele achiziţii.  M-am dus la cumpărături însoţit de acelaşi pipar 
veteran, nu m-am dus de capul meu. Am învăţat atunci cum se alege o pipă, ce 
fel de tutun să iau la început, ce imi mai trebuie pe lângă pipă, tutun şi plămâni. 
 
Am evitat din start seturile din tutungerii compuse din tutun, pipă şi futac. 
Singurul lucru bun din aceste seturi este futacul, pipa e din lemn de cireş sau păr 
şi se înfierbântă repede, iar tutunul este iute şi dulce, combinaţie letală pentru 
papilele mele gustative şi mucoasa bucal-nazală. 
 
Pentru prima achiziţie în ale fumatului de pipă, am cumpărat urmatoarele 
lucruri: 

● o pipă din briar; 
● o pungă de tutun Cavendish Black; 
● un futac; 
● câteva cutii de chibrituri; 
● o pungă de perii de curaţat pipa. 

 
Aceste cumpărături le-am făcut numai după ce m-am convins că îmi place să 
fumez pipa. Pe atunci, în 2001, am cheltuit dintr-un foc circa 250 Ron (la 
valoarea actuală).  
 
Dupa aceste cumpărături, m-am simţit pregătit pentru a fuma pipa. Primul 
pachet de tutun mi-a ajuns 2 săptămâni, căci am fumat chiar şi de 2 ori pe zi. 
Săraca pipă, am rupt-o în două cu fumatul. 
O pipă are următoarele părţi componente (sursa: wikipedia): 
 

 

Unde numerele înseamnă: 
1. Bolul pipei 
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2. Vatra pipei 
3. Tunelul de fum 
4. Gâtul pipei; 
5. Mortisa, sau locul unde intră muştiucul; 
6. Tenon; 
7. Muştiucul ca atare; 
8. Partea finală a muştiucului; 
9. Buza muştiucului; 
10.Tunelul de aer. 

 
Futacul arată aşa: 

 
 
 
 
Periile arată aşa: 

 
Unii fumători de pipă spun ca după o fumată, este bine sa lăsăm pipa să se 
odihnească 48 de ore, să se usuce vatra şi muştiucul. În timpul fumatei, o parte 
din saliva din gură ajunge în pipă prin muştiuc, iar acolo adună gudron şi alte 
substanţe “faine” care dau un gust acru fumului. Din când în când, în timpul 
fumatei, dacă am hipersalivaţie, scurg această apă maronie cu ajutorul unei perii 
de curăţat sau ţin pipa vertical cu muştiucul in jos şi îl frec (muştiucul) de un 
serveţel, astfel lichidul se scurge repede. 
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Personal, dupa fiecare fumată, am grijă să las pipa să se odihnească timp de 
minim 24 de ore, dar aşa am început să procedez după ce am cumpărat a doua 
pipă.  
 
 

3.1. Primele fumuri/cum fumezi pipa 
 

Ok, mi-a plăcut prima fumată, am achiziţionat şi eu o pipă, tutun şi cele 
trebuincioase. 
 
Ce trebuia să fac acum? 
Să fumez cât mai mult. Doar fumând am invăţat ce trebuie să fac ca să mă 
bucur de această pasiune. 
Binenţeles ca pe internet există acum o mulţime de informaţii. La un simplu 
search pe google după “tobacco pipes”, „pipe tobacco”, „pipe smoking” 
rezultatele sunt extraordinare, pot citi o gramadă de sfaturi, teste, review-uri 
despre tutunuri etc. 
 
Iată câteva site-uri de unde se pot culege informaţii bune: 

• http://pipedia.org 
• http://pipaclub.3xforum.ro 
• http://forum.pipa-bucuresti.ro/ 
• http://www.tobaccoreviews.com/  

 
Dar, atenţie, pe lângă sfaturile citite, eu am învăţat din propriile incercări. Nu le 
spun greşeli, le spun pur şi simplu încercări. Oricat aş fi citit de pe net, cel mai 
bine se experimentează de unul singur.  
 
Fumatul pipei nu are o reţetă ce poate fi general aplicată. De exemplu, se spune 
că cel mai bine este să foloseşti chibrite cand aprinzi pipa, căci gazul de la 
brichetă dă un iz aparte tutunului. Ei bine, eu folosesc o brichetă cu flacară 
orientată de vreo 3 ani şi nu îmi dau seama să aibă un gust diferit tutunul dacă 
aprind cu chibritul sau cu bricheta, mi se par la fel. 
 
De aceea susţin aşa de mult că fumatul pipei este un hobby subiectiv, nu are 
reţete perfecte de aplicare. Dacă unui pipar începător i se pare mai comod o 
brichetă, atunci să işi cumpere una cu flacăra în lateral (dirijată) şi asta e, fum 
rece în pipe. O brichetă cu flacăra dirijat arată cam aşa: 
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Ok, eu am început să pufăi singur sau cu amicul care îmi arătase cum se 
fumează. Însă de cele mai multe ori am fumat singur la începuturi (şi acum e la 
fel).  
 
Ce îmi trebuie? Când mă pregătesc de o fumată, iau lânga mine tutunul, pipa, 
futacul, o perie de curaţat, un suport de pipă pentru a o putea pune deoparte 
când se incinge(dacă piparul începător nu are aşa ceva, nu e bai, se poate lăsa 
pipa şi pe un serveţel), câteva serveţele şi binenţeles bricheta. Alături am grijă 
să fie un pahar mare cu apă (sau o sticlă) plus cafeaua, cartea, laptop-ul etc. 
 
Când fumez am grijă să trag constant şi încet din pipă, în afară de primele 
fumuri când o aprind iar tirajul trebuie susţinut puţin. Pipa nu are tiraj natural ca 
şi ţigareta (nu arde tutunul singur), pentru ca tutunul să ardă trebuie să trag din 
ea. Pipa se stinge uşor dacă o las deoparte şi nu trag din ea pentru 10-30 de 
secunde (depinde de tutun).  
 
Apoi, cea mai mare grijă a piparului este ca fumul să fie rece. Dacă fumul este 
rece, atunci şi aroma lui va fi aproape de perfecţiune. Când îi auzeam pe piparii 
mai “bătrâni” că fumul trebuie păstrat rece, turbam. Numai eu ştiam de câte ori 
m-am fript la limba cu fumul super fierbinte şi acru al pipei. Nu pricepeam şi 
gata ce înseamnă fum rece. 
 
Mi-au trebuit vreo 2 ani să imi dau seama ce înseamnă fum rece. Fumul rece 
este degajat de tutunul care arde cât mai mocnit posibil, are consistenţa unui fir 
de fum, nu este dens. Dacă fumul ce iese din gura piparului este alb, gros, 
lăptos, atunci tutunul arde prea tare iar aroma lui se duce aiurea. Dacă însă 
fumul este aproape transparent, subţirel şi fin, atunci tutunul arde ok iar piparul 
se va bucura de un gust bun. 
 
Apoi, şi pipa dar şi tutunul contează. Dacă pipa este din lemn de păr, sau plastic 
(asta e kitch) sau alt material care nu se pretează pentru a fi fumat în el, atunci 
e iarăşi aiurea; briarul, piatra ponce sau argila au acea calitate de a disipa 
căldura emanată de jar şi de a o menţine la un anumit nivel. Dacă tutunul e prea 
umed, va arde mocnit şi va da un gust acru fumului. Dacă însă este prea uscat, 
fumul va pişca tare la limba. 
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O grămadă de lucruri mărunte dar super importante. Cum usuci un tutun prea 
umed? În nici un caz punând-ul pe calorifer. Îl lăsam cateva ore în camera de zi, 
la temperatură normală şi apoi îl fumam. Dacă însă este prea uscat şi deja l-am 
pus în pipă, pun degetul mare peste vatră astfel încăt să acopăr complet gura 
vetrei şi suflu invers aer din gură în pipă prin muştiuc de câteva zeci de ori. 
Astfel, tutunul işi va lua apa necesară din respiraţia mea. Dacă avem unde, 
punem tutunul la umezit într-un humidor la 70% umiditate, dacă nu, un tampon 
de machiaj de la prietenă/soţie îmbibat cu apă şi pus în punga tutunului şi lăsat 
câteva ore ar trebui să îl umezească suficient. 
 
Aşa, în timpul fumatei am zis că ţin tot timpul lângă mine o sticlă cu apă. Beau 
apa sau orice alt lichid fără bule de câte ori mi se pare că după ce trag un fum, 
el este fiebinte. Astfel protejez mucoasa bucalo-nazală şi limba de fierbinţeala 
fumului şi imi răcoresc şi gura. Pot bea şi cafea, de fapt de multe ori dimineaţa 
îmi asortez pipa cu o cafea, însă fumul fierbinte şi cafeaua la fel nu ajută la 
protecţia papilelor gustative. 
 
În vatră, pe parcursul fumatei, se va forma un strat de cenuşă peste tutunul 
care arde mocnit. Acea cenuşă unii pipari spun să o dăm jos, alţii spun să o 
păstrăm căci ne ajută în fumat. Eu unul, o tasez puţin din când în când şi o las 
acolo, dacă nu o tasez, pe la mijlocul pipei nu voi mai putea să aprind tutunul, 
căci cenuşa va fi prea “umflată” şi flacăra brichetei nu va ajunge la tutunul de 
dedesubt să îl aprindă. 
 
Şi aşa pufăi timp de aproximativ o oră. Pipa se poate stinge de mai multe ori în 
timpul fumatei, dar nu este nici o problemă. A, dacă am îndesat prea mult tutun 
în pipă şi trag din ea mai greu decât aş trage un lichid printr-un pai atunci îi fac 
o gaură în mijlocul tutunului cu futacul, gaura ce va merge până la baza bolului, 
astfel îi fac un canal de fum (similar hornului sobei) cu ajutorul căruia tutunul va 
arde mai uşor. 
 
Cum îmi dau seama că pipa se termină? Păi, în primul rand, gustul tutunului se 
schimbă, devine puţin mai iute, mai greoi şi începe să pişte la limbă. Dacă mă 
uit în bol, văd că tutunul mai ocupă doar 1/5 din bol; şi asta e un semn. 
Totodată, fumul este din ce în ce mai fierbinte şi nu mai miroase aşa de bine ca 
la inceput.  
 
Dacă aceste semne au apărut, mă opresc din fumat. Pun pipa în stativul ei sau 
pe un serveţel şi o las circa o oră să se răcească. Apoi cu futacul amestec tutunul 
şi cenuşa din bol, pun un serveţel peste gura vetrei şi scutur puţin pipa, o întorc 
cu susul în jos de câteva ori. Astfel, cenuşa fină rezultată în timpul fumatei se va 
depune pe pereţii vetrei, ajutând la crearea turtei. 
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Tip&tricks: Ce este turta? Un strat de carbon care este bine 
să se formeze pe pereţii pipei şi care ajută la răcire şi 
păstrarea fumului rece în timpul unei fumate. 
 

 
Personal, de obicei nu las să se adune mai mult de 1 mm (deja e mult) de turtă 
în vatra pipelor mele. Turta se curaţă cu un reamer, o sculă mai specială care se 
găseşte de cumpărat. În primii ani, curăţam turta cu futacul, dar nu ieşea 
uniform, reamerul tocmai asta face.  
 
Însă, nu am achiziţionat un reamer decât dupa ce am adunat circa 6-7 pipe. 
Până atunci, cum am spus mai sus, foloseam futacul sau, în anii din urmă, mai 
împrumutam un reamer de la alt pipar. Acum am un reamer mai simplu, nu 
profesionist,  dar care işi face treaba foarte bine. 
 
Dupa ce am scuturat pipa de cate ori, scot cu futacul resturile de tutun şi cenuşa 
din vatră, desfac pipa şi curat tenonul şi muştiucul cu o perie de curăţat. 
Curăţarea muştiucului o fac cam la 3-4 fumate. Dupa operaţiunea de depunere a 
cenuşei pe pereţii vetrei, dacă interiorul arată prea aiurea, îl şterg totuşi cu un 
serveţel, neapăsând însă prea tare.  
 
 

3.2. Primele achiziţii de tutun si pipe 
 

Primele achiziţii de tutunuri şi pipe sunt şi cele mai importante. Dacă de la prima 
fumată achiziţionam pipa şi tutunul după capul meu, nu cred că mai fumam 
acum pipă.  
 
După cum am spus într-capitol anterior, în achizitionarea primelor pipe şi 
tutunuri ar fi bine să evitam kit-urile de start, ce conţin o pipă, un pachet de 
tutun şi un futac. Pipa este din lemn de păr/cireş, tutunul este mizerabil, 
singurul lucru bun este futacul. 
 
Eu mi-am cumpărat prima pipă/tutun având alături un amic pipar care a ştiut să 
studieze pipa care îmi plăcea şi să vadă eventualele defecte. O pipă poate avea 
multe defecte, printre care cele mai vizibile sunt: canalul de fum care intră în 
vatră nu este poziţionat fix pe fundul vetrei şi la mijlocul axei. Dacă canalul de 
fum va fi dezaxat atunci tutunul va arde inegal, lucru care va genera neplăceri 
fumătorului.  
 
Totodată, când cumpăram o pipa, mă uitam să văd dacă lacul este la fel pe toate 
suprafeţele, dacă îmbinarea dintre mortisă şi muştiuc este perfectă şi axată. 
Dacă îmbinarea aceasta nu este perfectă, atunci este posibil ca aerul să intre în 
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mortisă sau muştiuc în timpul fumatei, ceea ce nu e deloc bine căci tirajul va 
avea de suferit. 
 
Prima pipa cumparată de mine a fost o Adsorba, o marcă italiană de pipe. Ca şi 
calitate este ok, am fumat din ea câţiva ani şi acum 2 ani am dăruit-o unui pipar 
începător.  
 
Sfatul personal este să nu achiziţionăm pipe de peste 4-500 ron la prima pipă. 
Un pipar începător nu simte foarte tare diferenţa dintre o pipă de 300 ron şi una 
de 600 ron. Normal să vrem cele mai bune pipe, dar un pipar începător are 
nevoie în primul rând de o unealtă care să îl ajute să descopere frumuseţea 
fumatului de pipă, nu să o etaleze pe terasă cand iese cu piţipoancele. 
 
Chiar şi o pipă second este bună ca prima pipă. Aceste pipe sunt deja fumate şi 
cel puţin in teorie, s-au rodat.  
În România, pentru pipe de începător, personal recomand Danske Club, Savinelli 
sau Adsorba. După ce trece ceva timp şi câteva pachete de tutun fumate, piparul 
se poate orienta spre alte branduri. 
 
La capitolul tutun, mulţi colegi pipari recomandă ca tutun de începător Amphora 
Full Aroma, mie personal nu imi place deloc acest tutun. M-am împacat foarte 
bine însă cu Thomas Radford Sunday's Fantasy, un tutun aromat şi bogat. Însă 
alţi pipari începători cărora le-am recomandat acest tutun nu au reuşit să se 
împace cu el, deci, în final, cred că primele tutunuri ţin mai mult de noroc decât 
de preferinţele piparului. Dacă piparul are noroc şi achiziţionează un brand cu 
care se împacă, atunci el va merge mai departe cu acest brand, dacă nu, are 
şansa să încerce alt fel de tutun. 
 
Ideal este ca înainte de prima achiziţie, piparul începător este bine să aibă şansa 
de a se întâlni cu mai mulţi pipari veterani care să îi arate mai multe feluri de 
tutun, pipe şi accesorii din care acesta va putea alege ce îi place cel mai mult. 
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Capitolul IV: Note de final  
 
Ca fumător începător de pipă, nu m-am aşteptat ca de la început să deţin 
adevărul total şi să fumez bine. Am trecut prin diverse etape, unele mai 
dureroase, altele mai blânde dar am perseverat şi am găsit destul de repede 
plăcerea acestui hobby. 
 
Câteva sfaturi de final pentru piparii începători: 

• Nu vă apucaţi să faceţi achiziţii de tutunuri/pipe de unii singuri, e păcat să 
aruncaţi banii aiurea şi să nu obţineţi nimic plăcut; 

• Căutaţi sfaturi de la pipari „veterani”, căutaţi să vă intâlniţi cu aceştia şi să 
învăţaţi cât mai mult de la ei, e cel mai ok mod de a învaţa să fumaţi 
pipa; 

• Înţelegeţi şi acceptaţi ca fumatul pipei nu are o reţetă perfectă, ci fiecare 
fumător işi poate dezvolta stilul propriu, asta e una din trăsăturile 
frumoase ale pipatului; 

• Fumaţi, fumaţi, fumaţi! Încercaţi diverse metode, tutunuri, pipe etc până 
găsiţi ceva care vă place cu adevărat, dar nu va opriţi niciodată dacă va 
ţine sănătatea☺ 

• Fum rece!  
 
Update-uri la acest ghid/ alte articole legate de fumatul pipei veţi găsi constant 
pe http://www.ignatescu-manea.ro 
 


