ניב גלבוע

ל חייי תשע״!1
עשרים היינות הכי מומלצים לקראת השנה החדשה
בשנה האחרונה גדל מאוד מבחר היינות הישראליים הטובים .אין ספק שאנחנו מבינים יותר ,מעריכים
יותר ומוכנים לשלם יותר עבור היין שלנו .הבעיה ,לפחות מבחינת היצרנים ,היא שאנחנו עדיין שותים
מעט יין בהשוואה לעולם ,וקונים אותו רק פעמיים בשנה  -בפסח ובראש השנה .לשמחתם ,ראש
השנה ממש בפתח .הנה רשימת יינות ,כולם ישראליים )למעט אחד( ,שממש כדאי לקנות לקראת החג.

LaVie 8?PPJ ™0? .1-2
׳ LaVie “?PPpלבן

.5גדאנד1יןקסטל
2014

יקב קסטל השיק לקראת החגים
סדרה של יינות דרג שלישי  -זולים
ושתים לכל נפש .מהלך משמם וגם
משתלם כלכלית מבחינתנו .היין
האדום הוא צעיר ,בלוד בורדולזי
מובהק ,מוכן מיד לשתייה.
הוא מתיישן שלושה חודשים
בחביות ואז עובר למכלי בטון -
כמו שעש 1יין פעם ,לפני השימוש
בנירוסטה .הלבן הוא בלנד של
סוביניון בלאן ,שרדונה וגוורץ.
מחיר 89 :שקל.

יין הדגל של קסטל .אלגנטי וקלאסי
בעל צבע עמוק ובוקה מרוכז ומורכב
המלווה בטעמי פירות יער שחדרי□
ותבלינים .לא הייתי שותה כעת ,אלא
שומר חמש שנים לפחות.
מחיר 214 :שקל.

 .3קברנה פרנק
Legacy, 1317־13־20131
יין מעניין שענביו גדלים בכרם
שגובהו כ־ 350מטר ,במורדות
הרי אפרים .הוא מאופיין בנגיעה
ירקרקה מושכת ונעימה ,האופיינית
לקברנה פרנק ,אשר משתלבת
בניחוח פרי מתקתק .מתיישן 18
חודשים.
מחיר 200 :שקל.

.4רקנאטי romp
111ב ב1ם 11m» 2014
שרדונה אהוב עלי מאוד .מתאפיין
בחמיצות טבעית גבוהה ומאוזנת,
בטעמי אשכולית ובארומת פירות
כמו שזיף ואפרסק .היין תסס
והתיישן על משקעיו)(Sur Lie
תשעה חודשים בחביות עץ אלון
צרפתי .מוכן נעת לשתייה וימשיך
להתפתח ולהשתבח בבקבוק
מחיר 95 :שקל.

 .6פינוטאז׳ ברקן 2013
זן ייחודי שמקורו בדרום אפריקה
ואשר עשה פה עלייה נאה .ליין צבע
אדוםיארגמני ואדומות מתפרצות של
פרי בשל .בפה ,היין מרתק ומורכב
ועם זאת רך ונעים לשתייה עם
מתיקות שוקולדית ,לצד תבליני□
המודגשים ע□ מליחות עדינה.
מחיר 70 :שקל.

ך111 .ה ש?" PPJ7?“ 2015
דחה הוא היין שצריך לשתות פה
בקיץ .והדחה של קסטל נהדר בעיני.

היין מותסס כבלנד בתסיסה קרה
ואיטית ,תוך שימוש במשקעי□
הטבעיים ובשקרים והימנעות
מחמצון ,על מנת להעניק ליין גוף
ומורכבות יחסית ,בנוסף לארומה
הפירותית הבולטת.
מחיר 95 :שקל.
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!זרבאדום 2013
לא בהכרח כדאי לפתוח אותו כעת,
שכן הוא רק ילך וישתבח .ליין
ניחוחות שוקולד ופירות יער ,פלפל
שתור ותבליני□ ים תיכוניים .מתיישן
 18חודשים בחביות.
מחיר 195 :שקל.

p3״p

 .9שאטו לר.
חשאט 2013

יין כשר שמגיע אלינו מפומרול
בבורדו ,צרפת ,ומנרכב מ־ 80%מרלו,
 10%קברנה סוביניון ו 10%-קברנה
פרנק .ריחו טבק ,פטל ושזיפים ,טעמו
אדמתי ויבש .מתיישן תשעה חודשים
בחביות.
מחיר 150 :שקל.

 .10פאגמה 2013
בזלת הגולן
היין הראשון שהיקב מייצר כבלנד.
עוצמתי ומפתיע ,טעמו כשל
דמדמניות שחורות ,צבעו חזק50% .
קברנה סוביניון מכר□ יחיד בקדמת
צבי ועוד  25%קברנה ו־ 25%מרלו.
מחיר 95 :שקל.
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 .11ירדן קברנה סוביניח

,! .16ברנד .לא מסונן,
סנל 2011

קברנה אלגנטי בעל גוף מלא ,שמזכיר
את קודמיו בשרשרת בירדן .מתאי□
לשתייה נעת וגם בעוד  15שנה.
התיישן במשך  18חודשים בחביות עץ
אלון צרפתי ,מהן  40%חדשות.
מחיר 125 :שקל.

יין כבד ואצילי .באף עולים ניחוחות
אקליפטוס ,אורגנו ותימין ,משולבים
בעדינות ע□ פירות שחורים־כחולי□
כמו דובדבן ואוכמניות .בפה היין בעל
גוף מלא ,ע□ טאויני□ עשירי□ ומוצקים
אשר עוטפים את החך.
מחיר 220 :שקל.

2012

 .12פסיס ס״רה Legacy״

ספרברג 2013
טפרברג עשו השנה קפיצה של ממש.
היינות שלהם נעימים ומצטיינים .יין
זה למשל ,שהתיישן  18חודשים ,הוא
עמוק ומלא נוכחות .הוא מאופיין
באיזון ארומטי בין פיחת שחורי□
ובשלים ובין טעמי קפה ,טבק ,קרמל,
ועץ אלון עשיר.
מחיר 200 :שקל.

 .13יתיר סירה 2011
הענבים מגיעים ממספר חלקות
כרמים ביער יתיר בגבהים של 680
ו־ 820מטר מעל פני הים .הרכב הזנים
משתנה משנה לשנה ,ובמקרה של
 2011מצטרפים לסירה  5%מרלו ו־4%
ויונ״ה .היינות מהכרמים השונים
התבגרו בנפרד בחביות עץ אלון במשך
שנה לפני יצירת הבלנד הסופי .הטעם
פירותי ,משיי נאלגנטי.
מחיר 139 :שקל.

 .14פינ 1גרי דלתון 2015

 .17שדרתה בן חיים 2015
יין מאופק ונעים לחך שהתיישן עשרה
חודשי□ בחביות עץ אלון צרפתי .מפגין
ניחוחות מהנים של לימון ואגס ,ע□
רמזי□ של פרחי□ טריים.
מחיר 120 :שקל.

 .18כרמל מדיסרניויןן
2011
יין אדום יבש ,שהופק משילוב של ענבי
שיראז ,פטי ורדו ,קריניאן ,מורבדר
וויונייה .לאחר תסיסה והשריה על
הקליפות ,התבגר היין בחביות עץ אלון
צרפתי במשך  16חודשים .היין בעל גוון
ארגמוי עמוק ומתאפיין בריחות פטל
שחור ,תבלינים ,מרווה וכמהין .בעל גוף
מלא ועשיר ,וסיומת ארוכה ומאוזנת.
ניתן ליהוות מהיין כיום ,אך הוא ימשיך
ויתפתח בבקבוק בשנים הבאות.
מחיר 150 :שקל.

.19םסעאד1ם1,ית7־וין
2014

 Pinot Grisהוא זן שמקורו בבורגון.
משם נדד לאזורי יין אחרי□ בצרפת
ומחוצה לה ,ולבסוף הגיע גם אלינו.
יין עוצמתי עם ארומות וטעמי תפוח
אגס ואפילו נגיעה של שקדים.
מחיר 65 :שקל.

בלנד של ענבי קריניאן ,סירה וקברנה
פרנק .היין בצבע ארגמן סגלגל מבריק,
בעל ארומות פרי אדום ושחור טרי,
סיגליות ,פלפל ,מעט וניל ועשבי תיבול
ים תיכוניים.
מחיר 65 :שקל.

 .15דלתון פטיט סיידר.
2014

 .20ירדן קצרין 2012

יין עמוק ופיחת׳ ,בעל חמיצות נמוכה
יחסית וצבע סגול כהה .יין מרוכז מכל
הבחינות  -טעם ,צבע וארומטיות -
שהוא אחד מהמשתלמים בארץ.
מחיר 65 :שקל.

אל תיבהלו מהמחיר .הוא אכן בשמיים,
אבל כך גם איכותה של הסדרה הזו
של ירדן .היין הראשון תחת המותג
יצא מבציר  ,1990ועד היו□ הוא מופק
בשנות בציר יוצאות דופן בלבד .בציר
 2012שמושק בימי□ אלה ממשיך
מסורת מרשימה של יינות איכות.
מחיר 450 :שקל.
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