אזהרה :צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

חברת שקד הינה חברה משפחתית העוסקת מזה שנים רבות ביבוא ,שיווק
והפצת יין מהארץ ומהעולם .לאורך השנים התרחב סל המוצרים והוא כולל מותגי
יין ואלכוהול משובחים מישראל ומרחבי העולם.
חברת שקד הינה שותפה והמפיצה הבלעדית של יקב רקנאטי (נוסד בשנת .)2000
החברה מפיצה באופן בלעדי שני יקבים ישראלים איכותיים נוספים :יקב צרעה
ויקב אבידן .כמו כן בבעלות שקד מותג יין פרטי ישראלי בשם "דרך ארץ".
בתחום יינות היבוא שקד הינה המשווקת הבלעדית של עשרות יקבים מאזורי היין
הטובים והמעניינים ברחבי העולם  -מצרפת ,איטליה ,ספרד ,יוון ,פורטוגל ,גרמניה,
אוסטריה ,ארה"ב ,צ'ילה ,ארגנטינה ,דרום אפריקה ,אוסטרליה ,וניו-זילנד .מגוון זה
מאפשר לחברה להציע יינות בטווח מחירים רחב ביותר ,החל מיינות יומיומיים
במחירים שווים לכל נפש ועד למותגי-העל העולמיים שמחירם אלפי שקלים
לבקבוק .על מנת לפנות לקהל שומר הכשרות הקימה שקד את חברת "אגוז
מוסקט" אשר מתמחה ביבוא יינות כשרים איכותיים מרחבי העולם.
בתחום האלכוהול משווקת שקד מגוון מוצרים מרשים ואיכותי ביותר הכולל
בין היתר מזקקות וויסקי מסקוטלנד ומאירלנד רום מטרינדאד-טובאגו ,קוניאק
מצרפת וכן ג'ין מאנגליה .גם כאן טווח המחירים רחב והדגש הוא על איכות ותמורה
גבוהה למחיר.
כחלק ממהלך אסטרטגי משמעותי שולבו לפני מספר שנים מערכי הלוגיסטיקה
של חברת שקד ושל יקב רמת הגולן תחת חברה משותפת בשם "היכל היין שקד
גולן" .המחסנים הממוזגים ומערך ההפצה המקצועי מביאים את מגוון מוצרי
שקד לאלפי נקודות מכירה ברחבי הארץ ,בהם רשתות שיווק ,חנויות יין ,בתי מלון,
מסעדות ,ברים ועוד.
כמובילה בתחומה רואה חברת שקד חשיבות רבה בהפצת תרבות היין בארץ
ובקידום המקצועיות בענף .במסגרת זו מקיימת החברה קורסי יין ואלכוהול
מקצועיים למלצרים ,ברמנים ולקמעונאים .בנוסף מבצעת החברה סיורי יין
והשתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל ומארחת מומחים וייננים בעלי שם מרחבי
העולם אשר מעבירים סדנאות וסמינרים לקהל המקצועי והפרטי בארץ.
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ישראל

ביטוי מיטבי של הטרואר הארץ ישראלי ויצירת יינות אלגנטיים ,נגישים ורעננים

יקב רקנאטי

יקב רקנאטי נולד מצירופם של קשר חזק לארץ ישראל ותשוקה עזה לכרמים,
לניחוחות ולטעמים .היקב חרט על דגלו ייצור יין באהבה ובאיכות ללא פשרות,
החל משלב גידול הגפן באזורי הגידול האיכותיים ביותר בארץ ,המשך בשימוש
בציוד ובידע מתקדמים ביותר וכלה בשיווק היין במחירים הוגנים לצרכן.
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ישראל

ההיסטוריה של היין באזורנו מפוארת למדי ונמשכת מאז העת העתיקה .כבר לפני כחמשת אלפים שנה
גידלו גפנים וייצרו יין בארץ ישראל .ממצאים ארכיאולוגים מצביעים על כך שיין היה נפוץ למדי וכבר אז
ניתנה תשומת לב רבה לפרטים כמו מיקום הכרם ,גיל הגפנים ושנת הבציר .תקופת הבציר היתה חגיגית
וליין היה חלק חשוב באורח החיים.
התפתחות היין הישראלי בעידן המודרני החלה במחצית השנייה של המאה ה 19-עם הקמתם של
מספר יקבים משפחתיים ,בירושלים בעיקר ,יקבי הטמפלרים בשרונה ובית הספר החקלאי במקווה
ישראל .החל מ 1882 -ניטעו כרמים ביוזמת הברון אדמונד דה רוטשילד והוקמו היקבים הגדולים בראשון
לציון ובזכרון יעקב .הקמת יקבי רמת הגולן בתחילת שנות ה 80 -של המאה העשרים היוותה יריית
פתיחה למהפכת האיכות שעברה תעשיית היין המקומית .במהלך שנות ה 90 -נוסדו עשרות יקבי בוטיק
שתרמו צבע ונשמה נוספים לענף .כיום פועלים בישראל מאות יקבים המייצרים יינות איכותיים אשר
זוכים להערכה רבה ברחבי העולם.
במהלך השנים הללו חל שינוי משמעותי גם באזורי הגידול ובזני הענבים הנטועים .הגליל ,הגולן והרי
ירושלים הפכו לאזורים המשמעותיים לצד האזורים המסורתיים כמו זכרון יעקב ושפלת יהודה .כרמים
ניטעו גם באזורים הגבוהים של הנגב .זני הענבים האדומים החשובים הם הקברנה סוביניון והמרלו
ולצדם זנים חדשים רבים כמו סירה ,פטיט וורדו ,קברנה פרנק ,מלבק ועוד .גם זנים ותיקים כמו קריניאן,
פטיט סירה וגרנאש חוזרים לקדמת הבמה .בין הלבנים החשובים נמצאים השרדונה והסוביניון בלאן
וזנים חדשים כמו גוורצטרמינר ,ויונייה ,רוסן ,מרסאן ורבים נוספים .ייננים ואנשי מקצוע בעלי ניסיון וידע
בינלאומיים החלו לעבוד ביקבים והדגש עבר ליינות איכות וליישום שיטות ייצור וגידול מודרניות.

ישראל
יונתן

יונתן אדום
קברנה שיראז
1051

יונתן לבן
שרדונה קולומבר
1050

גליל עליון

סוביניון בלאן
גליל עליון
1010

שרדונה
גליל עליון
1011

סירה
גליל עליון
1013

מרלו
גליל עליון
 750 | 1015מ״ל
 375 | 1014מ״ל

Med Blend

Fresh & Young

פרנץ׳ בלנד
קולומבר ,סוביניון בלאן,
מוסקט
1018
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קברנה סוביניון
גליל עליון
 750 | 1017מ״ל
 1500 | 1020מ״ל
 375 | 1016מ״ל

רוזה
ברברה ,מרלו
גליל עליון
1012

גרי דה מרסלאן*
גליל עליון
 750 | 1026מ״ל
 1500 | 1056מ״ל
*כמות יינות מוגבלת

מד בלנד לבן
קולומבר ,רוסאן,
שרדונה
1054

מד בלנד אדום
קריניאן ,מרסלאן
פטיט סירה
1055

ישראל
רזרב  -כרם יחידני

שרדונה רזרב
כרם מנרה ,גליל עליון
1021

מרלו רזרב
כרם מנרה ,גליל עליון
 750 | 1022מ״ל
 1500 | 1023מ״ל

קברנה סוביניון רזרב
כרם לבנון ,גליל עליון
 750 | 1024מ״ל
 1500 | 1025מ״ל

זנים ים תיכוניים

מרסלאן רזרב
גליל עליון
 750 | 1043מ״ל
 1500 | 1045מ״ל

פטיט סירה רזרב*
גליל
 750 | 1030מ״ל
 1500 | 1059מ״ל

זנים קדומים

קריניאן רזרב
שפלת יהודה
 750 | 1032מ״ל
 1500 | 1020מ״ל

יינות הדגל

מראווי*
הרי יהודה
1049

ביתוני*
הרי יהודה
1053

ספיישל רזרב לבן
רוסאן ,מרסאן  -גליל
 750 | 1046מ״ל
 1500 | 1040מ״ל
*כמות יינות מוגבלת

ספיישל רזרב אדום
גליל
 750 | 1041מ״ל
 1500 | 1042מ״ל
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ישראל

יקב צרעה

יינות יקב צרעה מיוצרים מענבים אשר גודלו וטופחו בכרמי היקב שבהרי יהודה.
יינות אלה מבטאים נאמנה את הטרואר הייחודי של הכרם והבציר ,והם נקראים
על שם מקור מוצאם .יין הדגל' ,מיסטי הילס' מופק מחלקה ייחודית בעלת מפנה
צפוני וקרקע מלאה במאובנים .היינות 'שורש' ו'הרי יהודה' הינם בלנדים המופקים
מחלקות שונות בכרם .ערן פיק ,יינן היקב ,הינו בעל תואר ,MASTER OF WINE
הראשון בישראל שנושא בתואר זה .משנת  2010עובד היקב עם מר Jean-Claude
 Berrouetלשעבר היינן הראשי של יקב שאטו פטרוס.

יינות טרואר מהרי יהודה פרי יצירתו של  )Master of Wine( MWערן פיק

הרי יהודה לבן*
שרדונה ,סוביניון בלאן
1111

שורש לבן*
סוביניון בלאן ,שרדונה
1115
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הרי יהודה אדום*
קברנה סוביניון ,סירה,
פטי ורדו ,מרלו
1110

שורש אדום*
סירה ,קברנה סבניון
פטי ורדו
1113

מיסטי הילס*
קברנה סוביניון ,סירה
1114

*כמות יינות מוגבלת

ישראל

לרגעים ישראליים מהנים במיוחד

יקב אבידן

יקב אבידן הינו יקב בוטיק משפחתי שנוסד בשנת  2004במטרה לייצר יינות אישיים
איכותיים .בשנת  2012ספג היקב אבדה קשה עם מותה בטרם עת של הייננית
והמייסדת צינה אבידן ז"ל .בכדי לשמר את חזונה של צינה לקחה על עצמה חברת
שקד את מלאכת יצירת יינות היקב והוא שב לפעול בהיקף ייצור קטן ואיכותי .יקב
אבידן מציע כמות קטנה של יינות ישראלים איכותיים ומהנים במיוחד.
קברנה סוביניון*
1150

קריניאן*
1151

רזרב*
פטיט סירה
1152

דרך ארץ

יינות ארץ ישראל נודעים באיכותם כבר מתקופת העולם העתיק .שאיפת
אנשי "דרך ארץ" הינה לייצר יינות המעניקים תמורה נהדרת בכל לגימה
ומייצגים נאמנה את מהפכת האיכות שעברה תעשיית היין המקומית.
יינות הסדרה מיוצרים תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ומבוססים על
ענבים ממגוון אזורי גידול בישראל .יינות "דרך ארץ" מאופיינים בטעמי
פרי צעיר ורענן ,הם מאוזנים ומוכנים לשתייה ומעניקים הנאה מרובה
במחיר קטן.

חביב מבקרי היין בישראל .תמורה נהדרת בכל לגימה.

גוורצטרמינר
1100

שרדונה
1104

מרלו
1101

קברנה סוביניון
1102

*כמות יינות מוגבלת

שיראז
1103
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יינות כשרים
משובחים
מרחבי העולם

כשרים

15

כשרים

בלו נאן

בלו נאן הינו אחד ממותגי היין המפורסמים בעולם .סיפורו החל בשנת  1857כאשר
הקים  Hermann Sichelאת היקב במיינץ שבגרמניה .בשנת  1921הוחלט ליצור
מותג חדש אשר יחגוג את איכויות הבציר המעולה ,מותג זה הינו  .Blue Nunכיום
נמכרים יינות בלו נאן בהצלחה אדירה במעל  100מדינות ברחבי העולם .ההצלחה
העצומה של המותג בישראל עודדה את היקב לייצר לו גרסה גם כשרה.

הלהיט של בלו נאן בגרסה כשרה
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גוורצטרמינר ריזלינג
ריינהסן
5050

פינק
ריינהסן
5052

מוסקטו
ריינהסן
1417

גוורצטרמינר ריזלינג
ריינהסן
5058
 1.5ליטר

פינק
ריינהסן
5053
 1.5ליטר

מבעבע גולד  24קראט
2309
 200מ״ל

מבעבע רוזה  24קראט
1418
 200מ״ל

מבעבע רוזה  24קראט
1415

מבעבע גולד  24קראט
1410

מבעבע בלו חצי יבש
1416

כשרים

מארז  24קראט זוגי*
2296

בלו חצי יבש במארז אונקייה*
2297

גולד  24קראט במארז אונקייה*
2299

רוזה  24קראט במארז אונקייה*
2298

אופי זני ואיכות ק ליפורנית במחיר נוח

סטון וואלי

איירון סטון ,היקב המייצר את סדרת סטון וואלי ,הוא יקב משפחתי מצליח בעל
שורשים עמוקים באזור לודאי בקליפורניה .הכרמים הראשונים של היקב ניטעו
בשנות ה 60 -של המאה הקודמת .מאז צמח היקב והוא ידוע כיום כאחד הגדולים
והמצליחים באזור זה של קליפורניה .סדרת סטון וואלי נקראת על שם הקרקעות
זרועות האבנים בצפון לודאי בהן נטועים הכרמים .תנאי גידול אלו אידאליים לענבי
יין איכותיים ושופעים בטעמים מרוכזים .יינות סטון ואלי מציגים אופי זני ואיכות
קליפורנית במחיר נוח.
*כמות יינות מוגבלת

שרדונה
1945

זינפנדל
1947

קברנה סוביניון
1953
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כשרים

הלהיט הדרום אמריקאי חוזר בגדול

גאטו נגרו

הלהיט הדרום אמריקאי הידוע .יינות גאטו נגרו הם יינות קלים ,כייפים
ומהנים ביותר שמיוצרים בארגנטינה .היינות זוכים לפופולאריות
עצומה ברחבי העולם והם מציעים אופי פירותי מודגש והנאה מרובה.
הם מתאימים לכל אירוע ולכל ארוחה ומעניקים תמורה פנטסטית
למחירם הנוח.

קברנה סוביניון
ארגנטינה
5011

מרלו
ארגנטינה
5010

מלבק
ארגנטינה
5009
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כשרים

שאב לי מקורי ,איכותי וכשר

דומיין סיינט פרי

שאבלי
בורגון
שרדונה
5051

משפחת ברסאן מחזיקה בדומיין שבכפר  Saint-Bris-le-Vineuxמאז המאה ה.15-
כיום מנוהלת האחוזה על ידי ז'אן פרנסואה ובנו פייר לואי ברסאן אשר ממשיכים את
המסורת המשפחתית של מתן כבוד עצום לאזור ולטרואר תוך שילוב טכנולוגיות
מודרניות וידע עדכני .הדומיין מטפח  200דונם כרמים בסביבת הכפר בהם נטועים זני
הענבים הידועים של בורגונדי ,מתוכם  130דונם נטועים בזנים לבנים והיתר אדומים.
היקב מייצר כ 120,000 -בקבוקים בשנה ,כמחציתם מיועדים ליצוא.

דומיין משפחתי איכותי בצפון אזור שאב לי

דומיין דה בומון

פייריק לארוש הוא יינן וכורם צעיר ומוכשר מהכפר הצפוני ביותר באזור שאבלי – מאליני.
בשנת  2010הוא פרש מהקואופרטיב האזורי וייסד יקב עצמאי שמתבסס על כרמי
המשפחה באזור .היקב מייצר  140,000בקבוקי שאבלי בשנה ,כמחצית מהם מיועדים
ליצוא .פייריק מאמין ש  90%מאיכות היין נקבעת בכרם ולכן משקיע תשומת לב רבה
במיוחד בטיפול בגפנים תוך מתן כבוד עצום למסורת האזורית .היינות שלו הם ביטוי
נהדר לאיכויות של אזור שאבלי.
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פטיט שאבלי
בורגון
שרדונה
5012

שאבלי
בורגון
שרדונה
5013

כשרים

מסורת של איכות באזור סנסר

שרייה

סנסר לה מנז'לרי
עמק הלואר
סוביניון בלאן
5014

משפחת שרייה קשורה לגידול ענבים באזור סנסר שבעמק הלואר מאז שנת .1848
הדומיין עצמו נוסד על ידי מוריס שרייה בשנת  .1927מוריס היה בין הראשונים לטעת
גפנים בכפר שודו ,מעט צפונית לעיירה סנסר .בנו פייר ביסס את היקב והגדיל את שטחי
הדומיין על ידי רכישת כרמים נוספים באזור סאנסר .בני הדור השלישי ,פרנסואה וז'אן-
מרי ,שקיבלו את ניהול היקב בשנת  ,1980מובילים אותו כיום תוך מתן דגש על איכות
היין ושמירת האופי האזורי שלו ותשומת לב רבה לערכי הסביבה .ליקב מספר כרמים
באפלסיון סנסר המייצגים את מגוון הקרקעות השונות של האזור ומאפשרים קבלת
יינות מורכבים ומאוזנים.

לה ז'אמל

קתרין ולורן דלונה ,זוג ייננים בני משפחות בעלות מסורת ייצור יין ארוכה בבורגון ,התאהבו באזור Languedoc
שבדרום צרפת .התשוקה ליין ולאזור הים תיכוני הניעה אותם לעבור אליו בתחילת שנות ה .90 -מטרתם הייתה
לייצר יינות נגישים ,עשירים בטעמים ובארומות ,המבטאים את סגנון החיים של דרום צרפת 25 .שנה מאוחר
יותר נמכרים יינות לה ז'אמל בהצלחה עצומה ב 45 -מדינות ברחבי העולם .יינות  Le Jamellesמעניקים
הנאה מרובה ,מתאימים לכל ארוחה ולכל אירוע ובעיקר מהווים תמורה בלתי רגילה למחירם .ההצלחה הגדולה
בישראל הניעה אותם לייצר גם גרסה כשרה של היינות הנהדרים שלהם.

כל הטוב של יינות לה ז'אמל ,עכשיו גם בכשר

שרדונה
1868

סנסו רוזה
1859

מלבק
1864

קברנה סוביניון
1873
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כשרים

רוזה משובח וכשר מפרובאנס

מאס דה לה סורס

מותג רוזה כשר משובח של יקב שאטו דה לומראד .היקב מטפח  3,000דונם כרמים
שבבעלותו באקלים הים תיכוני של פרובאנס בצרפת ,כ 85 -אחוזים מהם מוקדשים
ליינות רוזה .זהו אחד מ 18 -יקבים בלבד בפרובאנס שזכו בשנת  1955לסיווג הרשמי
קרו קלאסה והוא נחשב לאחד מיצרני יינות הרוזה הטובים באזור.

רוזה
קוט דה פרובאנס
גרנאש ,סנסו ,סירה
5056

דומיין משפחתי מקסים בלב שאטונף דו פאפ

דומיין דה כריסטיה

דומיין דה כריסטיה נוסד לפני כ 70 -שנה על ידי אטיין גרנאון בכפר Courthezon
בחלקו המזרחי של אזור שאטונף דו פאפ בצרפת .בעת היווסדו כלל הדומיין  20דונם
בלבד .כיום כוללת האחוזה  580דונם כרמים מתוכם  200בשאטונף דו פאפ 200 ,בקוט
דו רון והיתר בסיווג  .Vin de Paysהיקב שמנוהל כיום על ידי בני הדור השלישי שומר
על שיטות ייצור מסורתיות והיינות שלו זוכים לביקורות מעולות וקהל לקוחות נאמן
ברחבי העולם.
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קוט דה רון
עמק הרון
גרנאש ,סירה ,מורבדר
5063

שאטונף דו פאפ
עמק הרון
גרנאש ,סירה ,מורבדר
5064

כשרים

בורדו קלאסי כשר

שאטו בלריב דובואה

יקב משפחתי ששורשיו נטועים מזה  3מאות בבורדו .כיום מטפח היקב כ1,000-
דונם כרמים באזור הקוט דה בורדו .זני הענבים השונים נטועים בחלקות קטנות
המתאפיינות במגוון רחב של סוגי קרקע וחשיפה לשמש .היקב מייצר יינות בורדו
קלאסיים כולל גרסאות כשרות שלהם.

שאטו בלריב דובואה
בורדו
מרלו ,קברנה סוביניון
5055
שישייה בארגז עץ (מחיר לבקבוק)

בורדו קלאסי מבית משפחת רוטשילד

דומיין ברון דה רוטשילד  -לג'נד

משפחת רוטשילד היא אחת החשובות ,המשפיעות והידועות באזור בורדו בצרפת.
בבעלותה כמה מהיקבים החשובים והמפורסמים באזור ובראשם שאטו לאפיט
רוטשילד האייקוני .הידע והניסיון שהצטברו במשך כ 150 -שנה יחד עם הכרמים
המעולים שבבעלות המשפחה באים לידי ביטוי באיכויות היין שהיא מייצרת .המותג
לג'נד כולל יינות בורדו קלאסיים המייצגים את המסורת האדירה של המשפחה
והאופי של יינות האזור.

לג׳נד
בורדו
מרלו
5015
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כשרים

קיאנטי מהנה ,אופייני וכשר

מונטארו

אזור קיאנטי בטוסקנה שבאיטליה הינו אזור היין המפורסם ביותר באיטליה והיינות
הנושאים את שמו נמכרים בהצלחה עצומה ברחבי העולם .הכרמים של מונטארו
ממוקמים בלב האזור ,בין הערים ההיסטוריות פירנצה וסיינה בגובה  150-650מטר
מעל פני הים .הזנים הנטועים הם הזנים האופייניים של האזור ובראשם הסנג'ובזה
– "המלך של טוסקנה" .היינות של היקב מציגים אופי קלאסי נהדר ומספקים חוויית
שתיה איטלקית מהנה ואיכותית.

קינאטי
טוסקנה
סנג'ובזה
5067

יינות איטלקיים אותנטיים כשרים

Villa Giovanni
וילה ג׳ובאני

המותג וילה ג'ובאני כולל יינות איטלקיים קלאסיים איכותיים וכשרים המייצגים
את אזורי היין המפורסמים של איטליה .היינות מיוצרים בלב האזורים עצמם,
מכרמים נבחרים ומזני הענבים המקומיים תוך הקפדה רבה על האיכות ועל
המסורת האזורית .יינות וילה ג'ובאני מספקים הנאה מרובה ומאפשרים גם
לשומרי הכשרות ליהנות מיינות איטלקיים אותנטיים.

קינאטי בקבוק קש
טוסקנה
סנג'ובזה
5016
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מוסקטו
אמילייה רומנה
6000

כשרים

הריוחה הכי מוכר בעולם

פאוסטינו

פאוסטינו הינו אחד היקבים החשובים באזור ריוחה .הוא מזוהה ומוכר ברחבי העולם
ומייצר מגוון גדול של יינות החל מיינות ריוחה צעירים המהווים תמורה מעולה למחיר
ועד יינות ריוחה גראן רזרבה נפלאים בעלי יכולת התיישנות יוצאת דופן .ההיסטוריה
של היקב החלה כבר בשנת  1861כאשר אבי המשפחה Eleuterio Martinez
 ,Arzokרכש אחוזה עם כרם גפנים .מאז ממשיכים בני המשפחה לרכוש קרקעות,
לטעת כרמים ולייצר יינות איכותיים באזור .יינות פאוסטינו מייצגים את המסורת
המפוארת של ריוחה יחד עם התעוזה ,היצירתיות והמקצועיות המאפיינים את היקב.

פאוסטינו VI
ריוחה
טמפרניו
5062

כל מה שאפשר לבקש מסוביניון ניוזילנדי ובכשר

מאד האוס

יקב מאד האוס (בית הבוץ) נוסד במרלבורו ניוזילנד לפני כ 20 -שנה מתוך תשוקה ליין
ואהבת המקום .הבית שבנו המייסדים מאדמת המקום העניק ליקב את שמו .כיום
מייצר היקב מגוון יינות איכותיים שמיוצאים לרחבי העולם וזוכים באופן עקבי להוקרה
והצלחה בינלאומית .עיקר התמחותו של היקב ביינות סוביניון בלאן נפלאים אשר
מייצגים נהדר את הסגנון הניוזילנדי הארומאטי המפורסם .לאור ההצלחה האדירה
שלו בישראל החל היקב לייצר גם גרסה כשרה של היין המצוין.

סוביניון בלאן
מרלבורו
5061
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כשרים

הלמברוסקו המקורי

אמרדורי

סדרת אמרדורי מיוצרת מענבים מכרמים איכותיים באמיליה רומנה ,אזור בו
מטפחים את יינות הלמברוסקו עוד מלפני תקופת הרומאים .הלמברוסקו הינו
היין המפורסם ביותר של אזור זה בצפונה של איטליה .אלו הם יינות מתוקים,
מבעבעים קלות ובעיקר מהנים ומשמחים .היקב נוסד בשנת  1915ומאז
מייצרים מגוון יינות נהדרים במחירים שווים לכל נפש.

למברוסקו לבן
אמילייה רומנה
6010

למברוסקו רוזה
אמילייה רומנה
6011

למברוסקו אדום
אמילייה רומנה
6012

הקאווה הנמכרת בעולם

ג׳ום סרה

קאווה ג'ום סרה מיוצרת בשיטה המסורתית באזור פנדס בו מייצרים את הרוב
המכריע של יינות הקאווה של ספרד .הקאווה של ג'ום סרה מיוצרת על ידי
משפחת גרסיה קריון והיא מעניקה איכות גבוהה ,ארומאטיות נהדרת והרבה
רעננות ,וכל זאת במחיר שווה לכל נפש.
קאווה ג׳ום סרה ברוט
פנדס
5080
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קאווה ג׳ום סרה חצי יבש
פנדס
5081

קאווה ג׳ום סרה גולד ברוט
פנדס
5082

איטליה

איטליה הינה אחת המדינות המרתקות והאיכותיות בעולם היין .היא גם אחת מיצרניות ויצואניות היין
הגדולות והחשובות ביותר .היסטוריית ייצור היין באיטליה עתיקה ומפוארת וכיום ניתן למצוא בה מעל
 360זני ענבים המותרים לשימוש באזורי היין הרשמיים השונים .לאורך הדורות התפתחו בכל אזור
ואזור מסורות וזנים מקומיים המשמשים לייצור היינות .אזורים כמו טוסקנה ,פיאמונטה ,וונטו ,אלטו-
אדיג'ה ,סיציליה ,אומבריה ,אמיליה-רומנה ועוד הפכו מפורסמים והיינות המיוצרים בהם מבוקשים
מסביב לגלובוס.
בשנת  1963הוסדרו באיטליה חוקי ייצור היין המסווגים את היינות במספר קטגוריות .מעל ליינות
השולחניים הבסיסיים נמצאים יינות ה IGT -ה )Indicazione Geografica Tipica(-אשר מייצגים
נאמנה אזור מסוים אך אינם כבולים לחוקי הייצור הקפדניים הנהוגים ברמות הפיקוח הגבוהות יותר.
יינות אלו הם לעיתים קרובות המיוחדים והמפתיעים ביותר שכן הם מאפשרים לייננים חופש פעולה
ויצירתיות המביאים לידי ביטוי את הטרואר המדהים באזורים השונים .יינות אלו משלבים שיטות ואופי
מסורתי עם ייננות מודרנית והשפעות בינלאומיות .היינות המכונים "סופר-טוסקנים" שייכים בעצם
לקטגוריה זו.
יינות ה DOC -וה DOCG -הינם יינות אשר ייצורם מוסדר במערך חוקים מקיף ופיקוח הדוק .החוקים
כוללים התייחסות לאזור הגידול ,זני הענבים המותרים ,שיטות הנטיעה והטיפול בכרמים וכן לבציר,
ליצירת היין ויישון היין .יינות ה DOCGגם נטעמים על מנת לאשר את איכותם .יינות אלו מייצגים
את המסורת של איטליה .בשנים האחרונות ישנה פתיחות רבה יחסית גם בקטגוריות אלו ומעת לעת
מעודכנות התקנות על מנת להתאימן לרוח הזמן ולשינויים המתרחשים באזורי היין השונים .סיווגים אלו
כוללים כמה מהיינות הידועים והנחשבים ביותר באיטליה ובעולם כולו.
כל אלו יצרו באיטליה תעשיית יין מגוונת ביותר הכוללת יינות איכותיים ברמות מחיר שונות ,החל מיינות
מבעבעים כמו פרוסקו ולמברוסקו ,יינות לבנים ואדומים נפלאים בעלי אופי בינלאומי ואיכויות גבוהות
ביותר כמו היינות הסופר-טוסקניים ,וכלה ביינות אייקוניים שהפכו למותגי על גלובאליים כדוגמת קיאנטי
קלאסיקו ,ברונלו די מונטאלצ'ינו ,ברולו ,ברברסקו ,אמרונה ורבים נוספים.

איטליה

רופינו

אחד היקבים המפורסמים בטוסקנה וברחבי העולם כולו .בשנת  1877הקימה משפחת
רופינו את היקב הראשון על אדמותיה בלב אזור הקיאנטי קלאסיקו במטרה לייצר את היינות
האיכותיים ביותר באזור היסטורי זה .בתחילת המאה ה 20 -הפך היקב לספק היינות של בית
המלוכה האיטלקי ומאוחר יותר היה ליצואן הקיאנטי הראשון אל מחוץ לגבולות איטליה .בשנת
 ,1913מכרו בני הדודים לאופולדו ואילריו את יקב רופינו למשפחת פולונארי ,אשר המשיכה
את דרכה של משפחת רופינו והשקיעה רבות בפיתוח הכרמים ,היקבים וייצור יינות איכותיים
במיוחד .כיום לרופינו שבע אחוזות ברחבי טוסקנה המשמשות לגידול הענבים ולייצור היינות .כל
אחוזה מנוהלת על ידי צוות מקצועי הכולל אגרונום ,ייננים וצוות מנוסה עם ידע עצום.

האייקון של טוסקנה
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אורבייטו קלאסיקו
אומבריה
גרצ'טו ,פרוקאניקו ,וורדלו
קנאיולו
1200
 375מ"ל

אורבייטו קלאסיקו
אומבריה
גרצ'טו ,פרוקאניקו ,וורדלו
קנאיולו
1201

פינו גריג׳יו
 IGTדלה ונזייה
1202

קיאנטי
טוסקנה
סנג'ובזה
1203
 375מ"ל

קיאנטי
טוסקנה
סנג'ובזה
1204

קיאנטי סופריורה בקבוק
קש
טוסקנה
סנג'ובזה
1218

קיאנטי רזרבה
טוסקנה
סנג'ובזה
1207

קיאנטי קלאסיקו רזרבה
דוקלה
טוסקנה
סנג'ובזה
1208
 375מ"ל

קיאנטי קלאסיקו רזרבה
דוקלה
טוסקנה
סנג'ובזה
1209

קיאנטי קלאסיקו רזרבה
דוקלה אורו
טוסקנה
סנג'ובזה
1211
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ברונלו קלאסי של רופינו

רופינו  -גראפונה מאצי

ברונלו די מונטאלצ׳ינו
טוסקנה
סנג'ובזה
1216

אחוזת גרפונה מאצי ממוקמת מזרחית לעיירה מונטאלצ'ינו ,בלב אזור היצור הקלאסי של
יינות ברונלו די מונטאלצ'ינו .בשנת  1984הצטרפה האחוזה ליקבי רופינו והייתה האחוזה
הראשונה שבני המשפחה רכשו מחוץ לאזור קיאנטי קלאסיקו .המיקום המעולה של
האחוזה והפוטנציאל האדיר של הכרמים הם שהכריעו את הכף .בשטחי האחוזה כ1,200 -
דונם עצי זית עתיקים ,יערות ,שדות חיטה וכמובן כרמים (כ 135 -דונם הנטועים ענבי
סנג'ובזה גרוסו האופייניים לאזור) .באחוזה שומרים על שיטות ייצור מסורתיות ועל האופי
הקלאסי של יינות הברונלו הנפלאים.

מהיקבים החשובים באזור היין האציל של מונטפוליציאנו

פוליציאנו

יקב פוליציאנו הינו אחד היקבים המובילים באזור מונטפולצ'אנו שבטוסקנה.
יינות היקב ,הרוסו והוינו נובילה דה מונטפולצ'אנו ,זוכים להערכה עצומה ברחבי
העולם .ראשיתו של היקב בתחילת שנות ה 60 -של המאה הקודמת עת חזר לאזור
דינו קרלטי שהקים אותו ונטע  220דונם כרמים .בנו ,פדריקו קידם אותו בצורה
מרשימה ביותר והפך אותו לאחד הכוכבים הגדולים של האזור ושל טוסקנה בכלל.
יקב פוליציאנו משלב בין המסורות ארוכות השנים של האזור ,ידע טכנולוגי וטיפול
קפדני במיוחד בכרמים אשר מתפרשים כיום פני על כ 1,000 -דונם.
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קיאנטי קולי סנזי
טוסקנה
סנג'ובזה
1222

רוסו דה מונטפוליצ׳אנו
טוסקנה
סנג'ובזה
1220

וינו נובילה דה
מונטפוליצ׳אנו
טוסקנה
סנג'ובזה
1221

איטליה

מהכוכבים החדשים של אזור בולגרי

ארג'נטיירה

צופה לים התיכון בפינה נפלאה של אזור בולגרי בטוסקנה ,האזור בו נולדו
היינות ה"סופר-טוסקניים" .היקב נוסד בשנת  1999על ידי האחים קוראדו
ומרסלו פרטיני במטרה לייצר יינות מעולים באזור מהולל זה .שם היקב,
"האדמה הכסופה" ,ניתן לו בזכות האדמה העשירה במינרלים ומכרות
הכסף העתיקים המאפיינים את האזור .זני הענבים הנטועים הם קברנה
סוביניון ,מרלו ,קברנה פרנק ,פטי וורדו וסירה .תוך זמן קצר מיום הקמתו
הפך היקב לאחד הכוכבים העולים של בולגרי והוא זוכה מידי שנה בפרסים
ובביקורות מעולות מרחבי העולם.

פוג'יו אי ג'ינפרי
בולגרי
קברנה סוביניון ,מרלו,
קברנה פרנק ,פטי וורדו
1268

וילה דונורטיקו
בולגרי
קברנה סוביניון ,קברנה
פרנק ,מרלו ,פטי וורדו
1267

ארג'נטיירה
בולגרי סופריורה
קברנה סוביניון ,מרלו,
קברנה פרנק
1266

״Top 10 Super Tuscans״ (ג'יימס סאק לינג)

ביבי גראץ

ביבי גראץ ,בן למשפחה ישראלית ואחד הייננים המוערכים כיום באיטליה,
מתייחס לייצור יין כאל אמנות .תוך זמן קצר מאז ייצר את היין הראשון שלו
בשנת  2000הוא הפך לכוכב באיטליה ובעולם .העדר מסורת ארוכת שנים
אפשרה לו להביא רוח חדשה ומקורית ליקב שהקים .באחוזה המשפחתית
הסמוכה לפירנצה שבטוסקנה מייצר גראץ יינות סופר טוסקניים מרתקים
המתבססים על זנים מקומיים ומשלבים חדשנות עם מסורת אזורית .יינות
נועזים שמייצגים את התמצית של טוסקנה והפכו לאייקונים באיטליה ובעולם.

קאסמטה לבן
טוסקנה
ורמנטינו ,טרביאנו ,מוסקט
1260

קאסמטה אדום
טוסקנה
סנג'ובזה
1261

איטס א-גיים
טוסקנה
קברנה סוביניון ,מרלו
1262

31

איטליה

32

איטליה
א-מאנו

יקב א-מאנו הוא הגשמת חלומם של מרק שאנון ,יינן אמריקאי מקליפורניה ואלבזיה סבלקיירו ,ייננית נמרצת
מפריולי שבצפון איטליה .השנים נפגשו לראשונה ב 1997 -כששימשו כיועצים ליקב גדול בסיציליה והתאהבו
באזור ובזני הענבים שלו .פירוש שמו של היקב , A Mano ,הוא "עבודה ידנית" .ואכן משלבים מרק ואלבזיה
בעבודתם ידע וטכנולוגיה מתקדמים עם הקפדה על עבודה ידנית ,שיטות טבעיות וכיבוד המסורת המקומית.
היינות שלהם מייצגים את כל הטוב שדרום איטליה יודעת להעניק.

זוכה קבוע בתואר התמורה הטובה ביותר מפוליה

לבן
פוליה
פיאנו ,פלאינה ,גרקו
1233

רוזה
פוליה
פרימיטיבו ,אלטיקו
1234

אדום
פוליה
פרימיטיבו
1238

אימפרינט אפסימנטו
פוליה
פרימיטיבו
1236

וונטד

סדרת היינות המצליחה וונטד ( )The Wantedמיוצרת על ידי חברת היין אוריון אשר נוסדה
בשנת  .2010היינות משקפים את רוח החברה ושלושת המייסדים הנמרצים שלה – שילוב של
תשוקה ליין ,מסורת מקומית וחדשנות שיווקית וייננית .יינות הסדרה הם מפגש מרתק בין איטליה
לאמריקה ,בין מסורת למודרניות ובין אלגנטיות לעוצמה .הענבים נבצרים ידנית מכרמים נבחרים
בפוליה ובסיציליה ומיוצרים בסגנון אמריקאי מסורתי .התוצאה היא יינות איכותיים ,עשירים מאוד,
בעלי גוף מלא ומרקם מלטף שמשאירים רושם רב על כל מי שלוגם מהם.

מפגש מרתק בין אלגנטיות איטלקית לעוצמה אמריקאית

שרדונה
פוליה ,סיציליה
1289

זינפנדל רוזה
פוליה
1276

זינפנדל
פוליה
1277

קברנה סוביניון
פוליה ,סיציליה
1278
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שילוב מנצח בין מסורת סיציליאנית לייננות מודרנית

אנטרה

בשנת  2002הקימה קבוצת מצה-קורונה בהשקעה עצומה יקב גם בקצה השני
של איטליה ,בסיציליה .יקב פאודו-אראנקיו המייצר את סדרת היינות המוצלחת
אנטרה מייצג את סגנון החיים הסיציליאני המיוחד הכולל תרבות אירוח נדיבה,
מטבח נפלא וכבוד רב לטבע .היקב מהווה נקודת מפגש מרתקת בין המסורת
והתרבות הסיציליאנית לייננות מודרנית מתקדמת .הענבים מגיעים משתי אחוזות
בבעלות היקב בסמוך לחוף הדרומי של האי .כצפוי באי הים-תיכוני שטוף השמש,
היינות המיוצרים מהם עשירים ,מרוכזים ונדיבים והם מעניקים הנאה רבה לכל
מי ששותה אותם.

מרלו
סיציליה
1264

פינו גריג'יו
סיציליה
1263

פינו נואר
סיציליה
1265

פיריאטו

יינות אותנטיים מסיציליה

אתנה אדום
סיציליה
קפוציו ,מסקאלזה
1393
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אתנה לבן
סיציליה
קטראטו ,קריקאנטה
1394

יקב משפחתי מרתק שנוסד בשנת  1984על ידי סלבטורה ווינצ'יה די גטאנו במטרה
לייצר יינות איכות אשר ייצגו את הטרואר והתרבות הייחודית של סיציליה .שם היקב
לקוח אף הוא מהמסורת המקומית ופירושו באיטלקית חלקת כרם מתוחמת הצמודה
לבית ,בדומה למונח "קלו" בצרפתית .היקב מטפח  3,800דונם כרמים אורגניים
בשלושה טרוארים שונים בסיציליה :האדמה הוולקנית למרגלות הר הגעש המפורסם
אתנה במזרח האי ,אזור הגבעות שבמערב סיציליה המייצג את הכרמים ההיסטוריים
של האי ובו נטועים זני ענבים מקומיים ייחודיים רבים ,והאי הקטן פאבניאנה בעל
ההשפעה הים-תיכונית המודגשת .חלק מהגפנים בנות כמעט  150שנה והן אינן
מורכבות (טרום עידן הפילוקסרה) .היקב מתמקד בזני הענבים המקומיים האותנטיים
כמו קריקנטה ,קטראטו ,אינזוליה (לבנים) ,פראפאטו ,נרו-קפוצ'יו (אדומים) ונוספים
וכמובן נרו-ד'אבולה ,הזן המוכר ביותר של סיציליה .במקביל עוסקת המשפחה גם
בתיירות יין ובאירוח ומפגישה בין האוכל והיין המשובחים של סיציליה למבקרים מכל
העולם המגיעים לטייל באי הים-תיכוני.

קברנה סוביניון
סיציליה
1395

אינזוליה
סיציליה
1396

סאן אגוסטינו
סיציליה
נרו ד'אבולה ,סירה
1397

איטליה

“אחד היקבים האהובים עלי באברוצו" (רוברט פרקר)

טלאמונטי

טלאמונטי הוא יקב משפחתי שנוסד בשנת  2001בכפר  - Loreto Aprutinoפינה
יפיפייה של אזור אברוצו במזרח איטליה .הכרמים ממוקמים בסביבת היקב ובהם
נטועים הזנים מונטפולצ'יאנו ד'אברוצו וטרביאנו ד'אברוצו לצד זנים מקומיים נוספים
כמו הפקורינו .יינות היקב מיוצרים תוך מתן כבוד רב לטרואר המקומי ומייצגים
בצורה נהדרת את האזור המקסים.

טרבי
אברוצו
טרביאנו
1270

מודה
אברוצו
מונטפוליצ'אנו ד'אברוצו
1271

אטרנום
אברוצו
טרביאנו
1278

טראבוצ׳טו
אברוצו
פקורינו
1288

טרה סאג׳י
אברוצו
מונטפוליצ'אנו ד׳אברוצו
1273
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טאמליני

המומחים לגרגנגה באזור סואבה

משפחת טאמליני מגדלת ענבי יין מזה  4דורות .לייצר יין החלו האחים גטאנו ופיו-
פרנצ'סקו רק בשנת  1998במטרה ליצור יינות סואבה אציליים וייחודיים .את ההשראה
ליצירת היין ירשו מאביהם ,לואיג'ינו ,שאמר כבר לפני  30שנה" :כל מה שאתה נותן
לאדמה תקבל בחזרה פי מאה" .עד מהרה הפך היקב שהקימו לאחד הבולטים באזור
סואבה שבוונטו בצפון איטליה .כיום מטפח היקב  340דונם כרמים באפלסיונים
סואבה וסואבה קלאסיקו שכולם מוקדשים לזן הענבים המקומי גרגנגה .בחלק גדול
של הכרמים גפנים בני  60שנה בעיצוב פרגולה מסורתי.

סואבה
וונטו
גרגנגה
1370

סואבה קלאסיקו
סינגל ויניארד
וונטו
גרגנגה
1378

ויואלדי

ויואלדי הוא פרוייקט פורץ דרך שנוסד בוואלפוליצ'לה בשנת  2004על מנת לייצר
מבחר יינות משובחים מכרמים נבחרים תוך התמקדות בענבים שעוברים את תהליך
הייבוש המסורתי של האזור .אנשי המקצוע של ויואלדי מפקחים בקפידה על כל
תהליכי הייצור ,משלב גידול הענבים ועד שיווק היין והפצתו בעולם .התוצאה היא
יינות באיכות גבוהה ביותר שמייצגים נהדר את שיטות הייצור המיוחדות ואת זני
הענבים המקומיים של אזור וונטו.

יינות באיכות גבוהה שמייצ גים נהדר את שיטות הייצור וזני הענבים של אזור ונטו

פינו גריג'ו
דלה ונזיה
1280

וולפוליצ'לה
וונטו
קורבינה ,קורבינונה,
רונדינלה
1281

פאסאטמפו אפסימנטו
וונטו
קורבינה ,קורבינונה,
רונדינלה
1282
שישייה בארגז עץ
(מחיר לבקבוק)

ריפאסו דלה וולפוליצ'לה
וונטו
קורבינה ,קורבינונה,
רונדינלה
1283

אמרונה דלה וולפוליצ'לה
וונטו
קורבינה ,קורבינונה,
רונדינלה
1284
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 4דורות של ייצור אמרונה מסורתי ללא פשרות

Viticoltori dal 1902

טומאסי

יינות טומאסי מספרים סיפור על המשפחה אשר מאמינה בעבודה קשה ואהבת האדמה .משפחה
אשר חיה בהרמוניה עם הטבע וקבעה לעצמה כמטרה לייצר יינות מעולים .היקב המשפחתי נוסד
בשנת  1902על ידי ג'קומו טומאסי בלב אזור היין ההיסטורי של וואלפוליצ'לה קלאסיקו בצפון-
מזרח איטליה .במשך השנים גדל היקב המשפחתי והוא נחשב כיום כאחד הטובים והחשובים
באזור .לטומאסי יותר מ 1,350 -דונם כרמים איכותיים הנטועים באזורים הטובים ביותר ברחבי
וואלפוליצ'לה מהם מופקים היינות האופייניים לאזור ובראשם האמרונה והריפאסו המפורסמים.
בנוסף מחזיקה המשפחה באחוזה בשם פוג'יו אל טופו באזור מארמה שבטוסקנה.
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וולפוליצ׳לה
וונטו
קורבינה ,מולינרה ,רונדינלה
1363
 375מ"ל

וולפוליצ׳לה
וונטו
קורבינה ,מולינרה ,רונדינלה
1364

פינו גריג'ו
כרם "לה רוסה"
וונטו
1362

כרם רפאל וולפוליצ'לה
קלאסיקו סופריורה
וונטו
קורבינה ,מולינרה ,רונדינלה
1365

גראטיצ'יו אפסימנטו
וונטו
קורבינה ,מולינרה ,רונדינלה
1360

אדוראטו אפסימנטו ביאנקו
וונטו
גרגנגה
1361

ריפאסו דלה וולפוליצ'לה
קלאסיקו סופריורה
וונטו
קורבינה ,מולינרה ,רונדינלה
1366
 375מ"ל

ריפאסו דלה וולפוליצ'לה
קלאסיקו סופריורה
וונטו
קורבינה ,מולינרה ,רונדינלה
1367

אמרונה דלה וולפוליצ'לה
קלאסיקו
וונטו
קורבינה ,מולינרה ,רונדינלה
1372
 375מ"ל

אמרונה דלה וולפוליצ'לה
קלאסיקו
וונטו
קורבינה ,מולינרה ,רונדינלה
1373

אחוזת פילודורה
פרוסקו DOC
וונטו
1377

כרם רומפיקולו
אחוזת פוג'ו אל טופו
מארמה טוסקנה
סנג'ובזה ,קברנה סוביניון
1251
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היינן הכי מפורסם בפיאמונטה ,איש השנה של מגזין 1998 Decanter

גאיה

גאיה הוא אחד הכוכבים הגדולים של איטליה ושל עולם היין בכלל .היקב המשפחתי נוסד בפיאמונטה בשנת  1859ע"י גי'ובאני גאיה ומנוהל כיום על ידי
אנג'לו גאיה ,דור רביעי למשפחה .אנג'לו ,יינן מוכשר ונועז ,התברך גם באופי שאפתני ובחזון יוצא דופן .מרגע שקיבל את המושכות פיתח והרחיב את
פעילות היקב והפך אותו לאחד המפורסמים והנחשבים ביותר בעולם כולו .גאיה מטפח כ 1,000 -דונם כרמים בפיאמונטה המרוכזים בעיקר באזור ברברסקו
בו ממוקם היקב ,וכן באזור ברולו .כל הכרמים בבעלות המשפחה .היקב מתאפיין בקפדנות רבה ובייצור יין איכותי ביותר תוך מתן כבוד רב למסורת לצד
פתיחות לטכניקות מודרניות וחדשנות .בנוסף מחזיק גאיה בשתי אחוזות יין בטוסקנה – פיאבה סנטה רסטיטוטה במוטלצ'ינו וקא'מרקנדה באזור בולגרי.
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גאיה & ריי*
פיאמונטה
שרדונה
1411

סיטו מורסקו*
פיאמונטה
נביולו ,מרלו ,קברנה סוביניון
1412

ברברסקו*
פיאמונטה
נביולו
1414

פרומיס
אחוזת קא׳מרקנדה
בולגרי טוסקנה
מרלו ,סירה ,סנג'ובזה
1274

מגארי*
אחוזת קא׳מרקנדה
בולגרי טוסקנה
מרלו ,קברנה סוביניון,
קברנה פרנק
1275

ברונלו די מונטאלצ׳ינו*
אחוזת פייבה סנטה רסטיטוטה מונטאלצ'ינו
סנג'ובזה
1421

*כמות יינות מוגבלת
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"ככל הנראה הקואופרטיב הטוב בעולם" (יו ג'ונסון)

פרודוטורי דל ברברסקו

אחד היקבים המיוחדים ,המעניינים והאיכותיים ביותר באזור ברברסקו .היקב נוסד
כקואופרטיב קטן בשנת  1894על ידי  ,Domizio Cavazzaראש בית הספר לייננות
בעיר אלבה ,אשר זיהה את הייחוד של האזור ושאף לבדל אותו מאזור ברולו השכן.
הקואופרטיב הקטן פורק בשנות העשרים על פי חוקי הממשלה הפאשיסטית והוקם
מחדש רק בשנת  .1958כיום הוא מונה  50חברים אשר יוצרים יין בסגנון מסורתי
מובהק מכ 1,000 -דונם כרמים הנטועים בזן הנביולו ובאזור ברברסקו בלבד .איכות
היינות ממצבת את היקב כאחד הכוכבים המפורסמים של אזור ברברסקו ויינותיו
זוכים לביקוש עצום ברחבי העולם.
ברברסקו
פיאמונטה
נביולו
1230

לנגה
פיאמונטה
נביולו
1231

פיאמונטה בהגשה אישית מיוחדת

איקארדי

יקב איקארדי מנוהל על ידי קלאודיו ומריה גראציה פיירינו ,אח ואחות אשר ממשיכים
את המורשת של אביהם שייסד את היקב בשנות ה .60 -היקב ממוקם בכפר
קסטיליונה טינלה בלב פיאמונטה ומחזיק בחלקות כרם בכמה מהכפרים הטובים
ביותר באזור כולל ברולו וברברסקו .היינות של איקארדי מציגים אופי פירותי מובהק,
מעודן ,נקי מאוד ואלגנטי עם נגיעות מודרניות והם מייצגים בצורה אישית נהדרת את
אזור היין הנפלא.
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קורטזה
פיאמונטה
1240

דולצ׳טו
פיאמונטה
1241

ברברה ד׳אסטי
פיאמונטה
1242

איטליה

וייטי

מהשמות הנוצצים של ברולו כבר  145שנים

ברברה ד'אסטי טרה וינייה
פיאמונטה
1430

דולצ׳טו ד׳אלבה טרה וינייה
פיאמונטה
1431

אחד הכוכבים הגדולים של אזור ברולו בפרט ופיאמונטה בכלל .יקב  Viettiהוא
יקב משפחתי אשר הוקם לפני כמאה שנים בכפר  Castiliogne Falletoבלב אזור
היין המהולל של ברולו .בשנת  1919ייצר מריו וייטי את היינות הראשונים תחת שם
המשפחה .לאורך השנים התפתח היקב והפך לאחד הבולטים והנחשבים בפיאמונטה
עם חלקות בכרמים הטובים ביותר באזור .מלבד יינות הברולו הגדולים מייצר היקב
יינות נהדרים גם מהזנים ברברה ודולצ'טו .היינות של וייטי זוכים להערכה עצומה בכל
רחבי העולם והם משלבים את המסורת האזורית הנהדרת עם יכולות ייצור עכשוויות.

ברברה ד׳אלבה טרה וינייה
פיאמונטה
1432

לאנגה נביולו
פיאמונטה
נביולו
1433

ברולו קסטליונה
פיאמונטה
נביולו
1437

המומחים לפרוסקו וליינות מבעבעים

וילה סאנדי

יקב וילה סאנדי ,הממוקם באזור וונטו בצפון איטליה ,שייך למשפחת
מורטי פלגטו מזה שלושה דורות .המשפחה מנהלת את היקב ומקדמת
שימוש בטכנולוגיה מודרנית בכרמים וביקב לצד כבוד רב למסורת
האזורית בת מאות השנים .כרמי היקב נטועים באזורים הטובים ביותר
בלב אזור הפרוסקו ומטה החברה ממוקם בוילה היסטורית משנת
 1622בה התארחו בעבר דמויות היסטוריות כמו נפוליאון בונפרטה.
לצד ההיסטוריה המפוארת מקפיד היקב לייצר יינות עדכניים ,צעירים
ואופנתיים אשר זוכים לפופולאריות עצומה באיטליה וברחבי העולם.

מוסקטו דולצ׳ה
וונטו
1341

פרוסקו
וונטו
1345

אוריס גולד ברוט
וונטו
1342
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יינות משובחים מהאלפים האיטלקיים

מצה-קורונה

במצה-קורונה משלבים בהצלחה עצומה ידע וניסיון בני יותר ממאה שנים יחד עם
יקב סופר מודרני ושימוש בציוד המתקדם ביותר .כל זה מתבצע תוך מתן כבוד
רב לאזור ,לסביבה ,לתרבות ולמסורת המקומית .היקב ממוקם למרגלות הרי
הדולמיטים בצפון איטליה עם כרמים הפרושים בין אגם גארדה ועד לשיפולי רכס
ההרים העצום .מרבית הכרמים מעוצבים בצורת הפרגולה המסורתית והייחודית
של אזור טרנטינו .מגוון הכרמים ותתי האזורים מאפשר לצוות הייננים והאגרונומים
להתאים כל זן ענבים לטרואר האופטימאלי בעבורו התוצאה היא יינות מרתקים אשר
זוכים להתעניינות עצומה וביקורות מעולות באיטליה ובעולם.

פינו גריג'יו
טרנטינו
1564

מרלו
דולומיטים
1565

שרדונה
דולומיטים
1566

הנאה איטלקית גדולה במחיר קטן

קנטי

העולם של קנטי מייצג שילוב בין יופי ,סגנון חיים ,מסורת והנאות החיים הפשוטות.
היינות של קנטי מביאים איתם את התשוקה האיטלקית לאוכל טוב ויין טוב .הם
מתאימים לכל אירוע או ארוחה ,לסוף יום עבודה ארוך או לסוף שבוע רגוע .התשוקה
לשלמות ואסתטיקה של קנטי ניכרת בכל :בכרמים המטופחים בצפון איטליה ,ביקב
המודרני היפיפה וביינות המהנים .כיום ידוע קנטי כאחד ממותגי היין המצליחים
והאופנתיים בעולם ומציג צמיחה מרשימה מידי שנה .היינות מאוד נגישים ופירותיים
ומהווים תמורה אדירה למחירם.
שרדונה
איטליה
1390

44

מרלו
איטליה
1391

קברנה
איטליה
1392

צרפת

צרפת הינה אחת מיצרניות היין החשובות ביותר ותרבות היין שלה מהווה השראה לאוהבי יין וייננים בכל
העולם .אזורי יין כמו בורגון ,בורדו ,עמק הלואר ,אלזאס ,שמפיין ,עמק הרון ואחרים הם מהמפורסמים
והמובילים בעולם היין.
היסטוריית ייצור היין בצרפת ארוכה ועשירה ביותר .ניתן לשרטטה למן המאה הראשונה לספירה.
לאורך הדורות התפתחו האזורים השונים ובכל אזור התגבשה מסורת מקומית של שימוש בזני ענבים
מתאימים ,אופן הטיפול בכרמים ותהליכי ייצור היין .בתחילת המאה ה 20 -החלו להסדיר את המסורות
הללו ,ובשנת  1935חוקק לראשונה חוק היין הצרפתי ששימש מאוחר יותר דוגמא למדינות נוספות
באירופה .החוק בגרסתו הנוכחית מחלק את היינות לארבע קטגוריותVin de Table :
VDQS(Vin délimité de qualité supérieure) ,Vin de Pays
)AOC(Appellation d'Origine Contrôlée
האחרונה היא הקטגוריה החשובה ביותר וכוללת כ 50% -מהיינות הצרפתיים .קטגוריית הAOC -
מגדירה את שמות אזורי היין ,את הגבולות הגיאוגרפים שלהם ,את זני הענבים המותרים בכל אזור
ואת שיטות הגידול והייצור.
אזור בורדו הוא אולי אזור היין המפורסם ביותר בעולם .גם זני הענבים המותרים בבורדו הם מהידועים
והנפוצים בעולם :קברנה-סוביניון ,מרלו ,קברנה-פרנק ופטי-ורדו ליינות האדומים וסמיון וסוביניון-בלאן
ליינות הלבנים .יינות הגדה הימנית (של נהר הג׳ירונד) מבוססים בעיקר על מרלו עם מעט קברנה פרנק
ואילו בגדה השמאלית שולט הקברנה-סוביניון .בגדה השמאלית נוצרה במהלך המאה ה 19 -מערכת
רשמית לסיווג היקבים שקיבעה את מעמדם של אחדים מהם כאייקונים עולמיים .שאטו לאפיט
רוטשילד ,שאטו מוטון רוטשילד ,שאטו מרגו ,שאטו לאטור ונוספים נחשבים לעלית היינות בעולם.
באזור בורגון נוצרה לאורך מאות שנים מערכת לסיווג איכותי של הכרמים אשר קיבלה אף היא תוקף
חוקי .כאן קיבל מושג ה"טרואר" תוקף מקודש כמעט וכרמים בסיווג הגבוה "גרנד-קרו" הפכו למותגי
יוקרה נחשקים (ויקרים) במיוחד .בבורגון ניתן למצוא את יינות הפינו-נואר והשרדונה הגדולים בעולם.
עמק הרון הוא אזור יין צרפתי נפלא נוסף .בצפונו של העמק בו מבוססים היינות האדומים על זן הסירה
והלבנים על מרסאן ,רוסאן וויונייה .האפלסיונים המובילים בצפון עמק הרון הם קוט-רוטי ,הרמיטאז',
קרוז-הרמיטאז' ,סנט-ג'וזף וקונדריו .בדרום עמק הרון מבוססים היינות האדומים על בלנדים שיכולים
להכיל עד  13זני ענבים .הזנים העיקריים הינם גרנאש ,סירה ומורבדר .האפלסיונים החשובים כאן הם
שאטונף דו פאפ וקוט דו רון .בסמוך נמצא גם אזור פרובאנס בו מייצרים את יינות הרוזה הנחשבים
ביותר בעולם.
באלזס ,הסמוכה לגבול עם גרמניה ,מייצרים יינות ריזלינג וגוורצטרמינר אדירים אליהם מצטרפים
זנים לבנים נוספים כמו פינו-בלאן ואחרים .בשמפאן מייצרים כמובן את היינות המבעבעים היוקרתיים
בעולם מהזנים פינו-נואר ,שרדונה ופינו-מונייה ואילו בעמק הלואר מגוון גדול של יינות וזנים ,בעיקר
יינות סוביניון-בלאן נפלאים .האזור הים-תיכוני של דרום צרפת עבר מהפכת איכות גדולה .היינות באזור
זה עשירים ומפתיעים ומעניקים תמורה מעולה למחירם הנוח.
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The Art of Rosé

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

צרפת

הרוזה הנוצץ והאיכותי של פרין ,פיט ו ג'ולי
סטודיו
קוט ד'אזור
סנסו ,גרנאש ,סירה
1848

מיראבל

יינות מיראבל הינם פרי שיתוף הפעולה בין משפחת פרין
המפורסמת מדרום עמק הרון (בעליו של יקב שאטו דה בוקסטל
המהולל) לבין הזוג הנוצץ אנג'לינה ג'ולי ובראד פיט .בשטחי האחוזה
שרכשו השניים בפרובאנס נטועים כארבע מאות דונם כרמים .היינות
המצוינים המיוצרים על ידי משפחת פרין מציגים אופי פרובנסאלי
מובהק וזוכים לביקורות משבחות ברחבי העולם.

רוזה*
פרובאנס
סנסו ,גרנאש ,סירה
1842
 375מ״ל

רוזה
פרובאנס
סנסו ,גרנאש ,סירה
1843

רוזה*
פרובאנס
סנסו ,גרנאש ,סירה
1844
 1500מ״ל

*כמות יינות מוגבלת

רוזה*
פרובאנס
סנסו ,גרנאש ,סירה
1849
 3000מ״ל

סטודיו
קוט ד'אזור
סנסו ,גרנאש ,סירה
1841
 1500מ״ל

מוז דה מיראבל*
פרובאנס
גרנאש ,רולה
1847
 1500מ״ל

47

צרפת

הרוזה הכי נחשק מפרובאנס כבר  120שנה

דומיין אוט

דומיין אוט הינו יקב משפחתי הפועל מסוף המאה ה 19-בפרובאנס .תחילתו בשאיפתו הבלתי מתפשרת של Marcel
 , Ottמהנדס חקלאי מאזור אלזאס ,להקים יקב ולייצר בו יינות איכותיים .כיום כולל הדומיין שלוש אחוזות כרמים
באזור בהן מייצרים מגוון מרשים של יינות לבנים ,רוזה ואדומים .אלו הם יינות אלגנטיים ואיכותיים מאוד שצברו
לעצמם מוניטין רב והפכו מפורסמים ומבוקשים ביותר .יינות הרוזה של דומיין אוט נחשבים כיום מהטובים והנחשקים
בעולם.
ביי אוט
פרובאנס
גרנאש ,סנסו ,סירה
1811

רוזה*
פרובאנס
גרנאש ,סנסו ,סירה
1810

רוזה משובח בעל סיווג קרו קלאסה

שאטו דה לומראד

שאטו דה לומראד מטפח  3,000דונם כרמים בגוש אחד ובמיקום אידאלי באקלים הים תיכוני של פרובאנס והוא אחד
מ 18 -יקבים בלבד בפרובאנס אשר קבלו בשנת  1955את הסיווג הרשמי קרו קלאסה .היקב מציג יינות נהדרים לצד
היסטוריה מפוארת .כבר במאה ה 16 -התרשם המלך הנרי ה IV -מיופיו של המקום ומאיכות יינותיו אותם רכש לחצרו.
במאה ה 18 -נרכש הארמון על ידי משפחת אומראד ששינתה את שמו לשאטו דה ל'ומראד 85% .מסך הייצור מוקדש
ליינות רוזה והיתר יינות אדומים ולבנים כאשר מקור כל הענבים בכרמים שבבעלות היקב.
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*כמות יינות מוגבלת

רוזה
פרובאנס קרו קלאסה
סנסו ,גרנאש ,סירה
1400
 375מ״ל

רוזה
פרובאנס קרו קלאסה
סנסו ,גרנאש ,סירה
1401

צרפת

אלזאס במיטבה במחיר נגיש

בסטהיים

יקב בסטהיים נוסד על ידי אלפרד היים בשנת  1765בלב אזור היין של
אלזאס .מתוך שאיפה תמידית להשתפר ,רכשו צאצאיו של אלפרד
חלקת אדמה בגבעות שבאזור הכפר  Bennwihrמצפון לעיר
קולמאר שם שוכן היקב עד היום .בזכות אהבת היין שעוברת מדור לדור
במשפחה ממשיך היקב לייצר יינות נהדרים אשר מייצגים נפלא את
האופי המיוחד של אלזאס .כיום מטפח היקב  700דונם כרמים במגוון
של טרוארים ותנאי אקלים .בכולם הוא מיישם שיטות גידול מתקדמות
של חקלאות ברת-קיימא תוך שמירה על ערכי הסביבה .יקב
 Bestheimמייצג שילוב קסום של מסורת אזורית וכרמים מטופחים
עם ידע והקפדה על הפרטים הקטנים .בזכות איכות היינות מייצא כיום
היקב כמחצית מהתוצרת שלו לארצות רבות ברחבי לעולם.

קרמו דה אלזאס
פינו בלאן,
אוקסרוואז
1957

סו פרנץ'
ריזלינג ,פינו גרי,
פינו בלאן
1952

ריזלינג
אלזאס
1950

ריזלינג
אלזאס
1956
 375מ״ל

גוורצטרמינר
אלזאס
1951

איכות אלזאסית משובחת מאז שנת 1639

הוגל

הוגל הוא אחד היקבים הידועים ,המוערכים והוותיקים ביותר באזור אלזאס .משפחת
הוגל מתגוררת באלזאס עוד מהמאה ה .15-לאורך הדורות נודעה המשפחה בייצור
יינות מעולים .בשנת  1902העביר  Frédéric Emile Hugelאת המשפחה והיקב
ללב הכפר המפורסם  ,Riquewihrשם נמצא היקב עד היום .למשפחת הוגל כרמים
באיכות יוצאת מהכלל ברחבי אלזאס ,בעיקר סביב ריקוויר ,כולל חלקות רבות בעלות
הסיווג הגבוה ביותר גרנד-קרו .היינות של הוגל הינם יינות אלגנטיים ואיכותיים ביותר
המבטאים נהדר את המסורת המשפחתית ,את הטרואר של אלזאס ואת הכרמים
המעולים העומדים לרשות היקב.

ג׳נטיל
אלזאס
גוורץ ,פינו גרי ,ריזלינג,
מוסקט
1641

ריזלינג
אלזאס
1643

גוורצטרמינר
אלזאס
1644
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צרפת

 10דורות של התמחות בסוביניון בלאן

הנרי בורז׳ואה

מהשמות החשובים והידועים בעמק הלואר .משפחת בורז'ואה מייצרת יין בכפר
 Chavignolמזה עשרה דורות .בעשרות השנים האחרונות הפך הדומיין לאחד החשובים
באזור עם שטח כרמים בן  650דונם באזורים  Sancerreו .Pouilly Fume -היקב
משלב באופן מושלם בין מסורת וקדמה במטרה ליצור יינות המבטאים בצורה הטובה
ביותר את אזור היין הנהדר ואת זן הענבים שלו ,הסוביניון בלאן .בשנת  2001הקימה
משפחת בורז'ואה יקב (קלו הנרי) גם באזור מרלבורו בניו זילנד שהפך לאחד מאזורי
הסוביניון בלאן הטובים בעולם.

סנסר יאנג ויין
עמק הלואר
סוביניון בלאן
1675
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פואי פומה יאנג ויין
עמק הלואר
סוביניון בלאן
1679
*כמות יינות מוגבלת

פטיט בורז׳ואה
עמק הלואר
סוביניון בלאן
1670

פטיט בורז׳ואה
עמק הלואר
קברנה פרנק
1671

סנסר לה בארונס*
עמק הלואר
סוביניון בלאן
1677

פואי פומה אן טרברטין*
עמק הלואר
סוביניון בלאן
1673

צרפת

מסורת של איכות באזור סנסר

שרייה

משפחת שרייה קשורה לגידול ענבים באזור סנסר שבעמק הלואר מאז שנת .1848
הדומיין עצמו נוסד על ידי מוריס שרייה בשנת  .1927מוריס היה בין הראשונים לטעת
גפנים בכפר שודו ,מעט צפונית לעיירה סנסר .בנו פייר ביסס את היקב והגדיל את שטחי
הדומיין על ידי רכישת כרמים נוספים באזור סנסר .בני הדור השלישי ,פרנסואה וז'אן-
מרי ,שקיבלו את ניהול היקב בשנת  ,1980מובילים אותו כיום תוך מתן דגש על איכות
היין ושמירת האופי האזורי שלו ותשומת לב רבה לערכי הסביבה .ליקב מספר כרמים
באפלסיון סנסר המייצגים את מגוון הקרקעות השונות של האזור ומאפשרים קבלת יינות
מורכבים ומאוזנים.

דומיין דה לה רוסיניול
עמק הלואר
סוביניון בלאן
1682

יינות סנסר ברמה הגבוהה ביותר

דומיין ושרון

ושרון הוא אחד היקבים האיכותיים והמוערכים ביותר בסנסר שבעמק הלואר וכוכב בקנה
מידה עולמי .היקב המשפחתי מנוהל על ידי בני הדודים ז'אן-לורן וז'אן-דומיניק ושרון
שמטפחים  450דונם כרמים ,כולל כמה מהחלקות הנחשבות ביותר באזור .הזנים הנטועים
הם סוביניון בלאן ופינו נואר והכרמים מטופלים בשיטות ביו-דינאמיות תוך מתן כבוד עצום
לקרקע .את התמונה משלימה עבודה טבעית לחלוטין גם ביקב עם תסיסות ספונטניות
בלבד .היינות של דומיין ושרון זוכים להערכה יוצאת דופן ולציונים גבוהים ביותר ממבקרי
היין החשובים בעולם.

*כמות יינות מוגבלת

סנסר*
עמק הלואר
סוביניון בלאן
1680

סנסר לה רומיין*
עמק הלואר
סוביניון בלאן
1681
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מוסקדה קלאסי משובח ממערב עמק הלואר

שרו קארה

מוסקדה סוורה א-מיין
עמק הלואר
מלון דה בורגון
1690

ניתן לעקוב אחר ההיסטוריה של משפחת  Chéreauבעמק הלואר למן תחילת המאה
ה .15-ביין החלה המשפחה לעסוק רק במאה ה 20 -כאשר רכשה בשנת  1960את
 Chateau de Chasseloirולאחר מכן את אדמות  .Chateau l’Oiselinièreכיום
מטפח היקב המשפחתי כרמים באזורים הטובים ביותר במוסקדה ומייצר יינות לבנים
איכותיים אשר שומרים על המסורת המקומית הכוללת התיישנות ארוכה יחסית על
משקעי השמרים .אלו הם יינות אשר מייצגים נהדר את האופי הרענן והמורכבות האופיינית
של מערב עמק הלואר.

קומט ללופ מוסקדה סוור
א -מיין
עמק הלואר
מלון דה בורגון
1691

תשוקה לכרמים וליין שעוברת מדור לדור

דומיין פטיט קלושה

דומיין פטיט קלושה הוא יקב משפחתי איכותי באזור אנז'ו שבמרכז עמק הלואר .היקב
מייצג בגאווה את המסורת המשפחתית והתשוקה ליין האזורי .כשנוסד בשנת  1920כלל
הדומיין  50דונם כרמים .כיום ,מאה שנים מאוחר יותר ,מטפחים בני הדור הרביעי 800
דונם כרמים במיקומים הטובים ביותר של האזור .היקב דוגל בעיקרון של עצמאות מלאה
ושליטה מוחלטת כל תהליך הייצור – מהעבודה בכרמים ועד שיווק היין .המשפחה היא זו
שמעבדת את הכרמים ,בוצרת את הענבים ,מייצרת את היין ,מבקבקת ומטפלת במכירת
היין והשיווק שלו.
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אנז'ו לבן
עמק הלואר
שנין בלאן
1683

אנז'ו רוזה
עמק הלואר
גרולו ,קברנה פרנק,
גאמה
1958

אנז'ו אדום
עמק הלואר
קברנה פרנק
1684

צרפת

יוקרה ואיכות ברמה הגבוהה ביותר

לואי רודרר

האיכות והיוקרה של בית השמפניה לואי רודרר ושל שמפניה קריסטל בפרט
הינם ללא מתחרים .הבית המפורסם נמצא בבעלות המשפחה מאז הקמתו
בשנת  1776וגם כיום נהנה מעצמאות מלאה ושליטה אופטימאלית על הכרמים.
שיטות הייצור מסורתיות ומבוססות על דורות של ניסיון .החזון של בית רודרר ניכר
בכל בקבוק ובקבוק .ההקפדה הבלתי מתפשרת על האיכות ,ההשקעה ותשומת
הלב לפרטים יוצרים שמפניה נפלאה המשלבת פירותיות ורעננות עם אלגנטיות
ומורכבות יוצאת דופן.

ברוט פרימייר
שמפאן
1790

קריסטל*
שמפאן
1793

ברוט וינטאג׳*
שמפאן
1791

קלאסיקה בורגונית משפחתית

אדוארד דלונה

יקב נהדר המייצג את המסורת המופלאה של היקבים המשפחתיים בבורגונדי.
אדוארד דלונה ,דור חמישי למייסדי היקב ,משלב את רוח המשפחה והמקום עם
ייננות מדויקת אשר מעניקה כבוד עצום לכרמים ולטרואר המקומי .תחת ניהולו
האמביציוני תופס היקב מקום בין הבתים החשובים של בורגונדי .היקב מייצר יינות
אלגנטיים אופייניים ממיטב הכפרים בקוט ד'אור כולל חלקות פרמייר קרו וגרנד
קרו רבות אליהם מצטרפים יינות אזוריים נהדרים.
*כמות יינות מוגבלת

בורגון לבן
בורגון
שרדונה
1692

בורגון אדום
בורגון
פינו נואר
1693
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לואי ז׳אדו

שם גדול מבורגון

אליגוטה
בורגון
1720

מאקון לבן
בורגון
שרדונה
1727

מאקון אדום
בורגון
גאמיי ,פינו נואר
1724
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מהיקבים החשובים והידועים בבורגון .יקב לואי ז'אדו נוסד בשנת  1859על ידי לואי הנרי דניס ז'אדו
בעיר בון שבלב אזור בורגון .כבר אז הבין ז'אדו את חשיבות הענבים והכרמים ועד מהרה צבר מוניטין
כיצרן יין מן השורה הראשונה .בכדי לבסס את מעמדו המשיך ז'אדו לרכוש כרמים ברחבי הקוט דה
נואי והקוט דה בון .הדורות של משפחת ז'אדו שניהלו את היקב המשפחתי אחריו המשיכו את המגמה
וכיום זהו אחד היקבים הגדולים והטובים באזור בורגון שבבעלותו כאלף דונם כרמים .בנוסף פועל
היקב גם כנגוסיאנט ברמה הגבוהה ביותר ודואג לקשור חוזים מחייבים עם כורמיו ,כאשר הדגש הוא
על איכות הענבים וטיפוח הכרם .הענבים מגיעים מלמעלה מ 150 -חלקות כולל חלקות רבות בכרמים
הנחשבים ביותר בבורגון.

בורגון לבן
בורגון
שרדונה
1721

בורגון אדום
בורגון
פינו נואר
1725
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שאבלי
בורגון
שרדונה
1722

בורגון אדום
בורגון
פינו נואר
1726

מרסו
בורגון
שרדונה
1723

ג׳ברה שמברטן
בורגון
פינו נואר
1729

צרפת

שאב לי קלאסי ואיכותי

דומיין אלכסנדר

יקב משפחתי מקסים המייצר יינות שאבלי מזה  3דורות .מאז ייסודו מתמקד היקב
בייצור יינות שאבלי איכותיים המייצגים נאמנה את הטרואר המקומי תוך מתן כבוד
רב לסביבה .כיום מטפח היקב  130דונם כרמים ב 4 -כפרים בלב אזור שאבלי .הגיל
הממוצע של הגפנים הוא  35שנה.

פטיט שאבלי
בורגון
שרדונה
1718

שאבלי
בורגון
שרדונה
1714

דומיין פוריי

יינות קלאסיים מהלב של שאב לי

*כמות יינות מוגבלת

שאבלי*
בורגון
שרדונה
1716
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שאבלי
בורגון
שרדונה
1970

דומיין פוריי הוא יקב משפחתי הממוקם בלב הכפר  Millyבאזור היין המפורסם
שאבלי בצרפת .היקב מטפח  180דונם כרמים באזור באפלסיונים פטיט-שאבלי,
שאבלי ,שאבלי פרימר-קרו ושאבלי גרנד-קרו .ז'אן לוק ,יינן היקב כיום ,הוא הדור
הרביעי במשפחה מאז הקמת הדומיין .מאז שלקח על עצמו את ניהול היקב
בשנת  1992הוא שם דגש מיוחד על איכות היין תוך שילוב בין המסורת והטרואר
המקומי לציוד המתקדם והידע אותו רכש בעת לימודיו.

שאבלי פרמייר קרו
קוט דה לשט*
בורגון
שרדונה
1715
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שאבלי פרמייר קרו
קוט דה לשט*
בורגון
שרדונה
1971

שאבלי גרנד קרו וודזייר*
בורגון
שרדונה
1972
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המלך של שאב לי

דומיין וויליאם פאבר

יינות וויליאם פבר הם מהמוערכים ביותר באזור שאבלי ומציגים בצורה נהדרת את כל מה ששאבלי יודעת לתת :אלגנטיות ,רעננות וביטוי טהור
של זן השרדונה .משפחת  Fevreנמצאת באזור שאבלי כבר מעל  250שנה .אביו של וויליאם היה יינן בפני עצמו כאשר הקים וויליאם את היקב
שלו בשנת  1959והחל לרכוש חלקות בכרמים ביותר של שאבלי .כיום בבעלות הדומיין חלקות בשישה מתוך שבעת כרמי הגראנד קרו של שאבלי
ובסך הכל כ 470 -דונם ,מהם  152דונם בכרמי גראנד קרו ו 120 -דונם בכרמי פרמייר קרו .היינות מיוצרים תוך הקפדה רבה על כל פרט ופרט .יבולים
נמוכים ,בציר ידני ,מיון קפדני של הענבים ויישון היינות בשילוב של חביות עץ ישן ומכלי נירוסטה.

פטיט שאבלי
בורגון
שרדונה
1767
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שאבלי
בורגון
שרדונה
1761

שאבלי דומיין*
בורגון
שרדונה
1763

*כמות יינות מוגבלת

שאבלי פרימייר קרו ואיון*
בורגון
שרדונה
1765

צרפת

לה וילט

יינות ששואבים השראה מסגנון החיים הצרפתי

סדרת יין צרפתית המציעה יינות משובחים אך נגישים השואבים השראה מסגנון
החיים הצרפתי .יינות לה וילט מייצגים את אהבת בעלי היקב לזני הענבים של בורגון:
שרדונה ופינו-נואר .שם המותג לקוח מרובע לה וילט בו היה ממוקם השוק המרכזי
של פאריס אשר סיפק מוצרי מזון טרי ויין לעיר האורות .הביסטרואים המפורסמים
של הרובע שמשו כמקום המפגש התוסס של התושבים .יינות לה וילט מציעים אופי
פירותי עשיר ומהנה מאוד עם איכות גבוהה ובמחיר שווה לכל כיס.

שרדונה
לנגדוק
1875

פינו נואר
לנגדוק
1876

יינות מקסימים שמייצגים את שמחת החיים של אזור גסקוניה

לה פררה לאפיט

משפחת לאפיט מתגוררת באזור גסקוניה בדרום מערב צרפת מאז המאה ה.15 -
העובדה שעד היום היה במשפחה תמיד רק בן אחד אפשרה למשק החקלאי
לשרוד ולעבור מאב לבן על פני הדורות .כיום מנוהל היקב ,לראשונה ,על ידי
שני אחים :כריסטוף וסבסטיאן .הוריהם היו הראשונים לייצר יין באחוזה שלאורך
ההיסטוריה הארוכה שלה התמחתה בגידול ענבים ובייצור ארמניאק .האחים
לאפיט השקיעו את כל מרצם ביקב ובשיתוף פעולה ועבודה קשה הגדילו את שטח
האחוזה מ 180 -ל 1200 -דונם .הם מייצרים יינות אזוריים מקסימים שמייצגים את
שמחת החיים והרוח התוססת של האזור.

פטיט גסקון לבן
קוט דה גסקון
קולומברד ,אוני בלאן
1925

פטיט גסקון אדום
קוט דה גסקון
מרסלאן
1926
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״תמורה טובה עד נפלאה לכסף . .יינות צעירים ,שמחים ומגניבים למדי״( .אבי אפרתי,

לה ז׳אמל

קתרין ולורן דלונה ,זוג ייננים בני משפחות בעלות מסורת ייצור יין ארוכה בבורגון,
התאהבו באזור  Languedocשבדרום צרפת .התשוקה ליין ולאזור הים תיכוני
הניעה אותם לעבור אליו בתחילת שנות ה .90 -מטרתם הייתה לייצר יינות נגישים,
עשירים בטעמים ובארומות ,המבטאים את סגנון החיים של דרום צרפת 25 .שנה
מאוחר יותר נמכרים יינות לה ז'אמל בהצלחה עצומה ב 45 -מדינות ברחבי העולם.
יינות  Le Jamellesמעניקים הנאה מרובה ,מתאימים לכל ארוחה ולכל אירוע
ובעיקר מהווים תמורה בלתי רגילה למחירם.
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אתר )walla

צרפת

פינו גרי
לנגדוק
1857

סירה
לנגדוק
1858

סוביניון בלאן
לנגדוק
1850

גרנאש
לנגדוק
1852

שרדונה
לנגדוק
1845

מורבדר
לנגדוק
1853

סנסו רוזה
לנגדוק
1851

קברנה סוביניון
לנגדוק
1854

מרלו
לנגדוק
1846

קריניאן
לנגדוק
1855

מלבק
לנגדוק
1856
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השמש הדרום צרפתית בבקבוק

קווה מיטיק

פרוייקט מרתק ומיוחד של וינדאיס .זהו איגוד יצרנים דרום צרפתיים שאינו קואופרטיב
מקצועי
אלא ארגון המעסיק אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ומעניק לחברים בו סיוע
לבן
הדגל
מותג
בכל שלבי יצור היין ,מגידול הגפנים ועד השיווק והמכירות .קווה מיטיק הוא
פאי ד'אוק
זוהי
יקבים.
32
והפנים של הארגון המשרת לא פחות מ 1,500 -כורמים 10 ,קואופרטיבים ו-
ויונייה ,רוסאן ,גרנאש בלאן
סדרת יינות מצליחה במיוחד המיוצרת על ידי הארגון עצמו ממיטב הענבים של החברים
2426
בו תוך תשומת לב מרבית לעבודה בכרמים ולתהליך יצור היין .התוצאה היא יינות ים-
תיכוניים נהדרים המציגים איכות מרשימה ונמכרים בהצלחה עצומה ברחבי העולם.

רוזה
פאי ד'אוק
גרנאש ,סירה ,סינסו
2427

אדום
פאי ד'אוק
סירה ,קריניאן ,גרנאש,
מורבדר ,מרסלאן
2428

דומיין לאפאז'

צרפת הים-תיכונית במיטבה

קוט סוד
רוסיון
סירה ,גרנאש
1920
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קוט רוזה
רוסיון
גרנאש ,קברנה סוביניון
1921

דומיין לאפאז' הוא יקב משפחתי מצליח הממוקם במבנה עתיק מהמאה ה 15 -בסמוך
לעיירה הציורית פרפיניאן בדרום צרפת .היקב נחשב לאחד המובילים באזור רוסיון
הסמוך לחופי הים התיכון .ז'אן מרק לאפאז' ,יינן היקב ,ידוע כמומחה בזני הענבים של
האזור .היינות שלו מפגינים מורכבות ועוצמה לצד הרבה רעננות .היקב מטפח כ2,000 -
דונם כרמים במספר תתי אזורים .כל כרם זוכה לטיפול פרטני ונבצר בנפרד .השילוב
בין החלקות השונות יוצר את יינות נהדרים המבטאים נאמנה את הטרואר הים-תיכוני
הנפלא .דומיין לפאז' זוכה להצלחה בינלאומית רבה וכ 70% -מהיין המיוצר בו מיוצא
לרחבי העולם.

קוט פלוראל
רוסיון
מוסקט ,ויונייה
1922

קוט אסט
רוסיון
גרנאש בלאן ,שרדונה,
רוסאן
1923

גרנאש בשלישית
לנגדוק ,עמק הרון ,אראגון
גרנאש
1924

צרפת

גיגל

מהשמות הגדולים בעולם .מותג היין המוערך ביותר לשנת 2017

קוט דו רון לבן
עמק הרון
ויונייה ,מרסאן ,רוסאן
1894

קוט דו רון אדום
עמק הרון
גרנאש ,סירה ,מורבדר
1895
 375מ״ל

אחד היקבים המהוללים והנחשבים ביותר בצפון עמק הרון ובצרפת בכלל .אטיין גיגל
ייסד את היקב בשנת  1946בכפר העתיק  ,Ampuisמקום בו ניתן למצוא עדויות
לכרמים עוד מהתקופה הרומאית .היקב ממוקם בשאטו ד'אמפואי ,מבצר עתיק ששופץ
והפך ליקב מתקדם בעל סטנדרטים גבוהים ביותר .היינות של משפחת גיגל ידועים
כמשובחים ביותר .החל ביינות הקוט דו רון שנחשבים מהמובילים בקטגוריה ועד ליינות
הקוט-רוטי האדירים ,פאר היצירה של משפחת גיגל .חלקות כרם מצטיינות באזורים
הטובים ביותר והקפדה בלתי מתפשרת על איכות היינות הפכו את היקב למותג יין
( )Drink Internationalנחשק ואת היינות של גיגל למבוקשים בעולם כולו.

קוט דו רון אדום
עמק הרון
גרנאש ,סירה ,מורבדר
1891

קרוז הרמיטאז‘
עמק הרון
סירה
1892

סנט ג׳וזף
עמק הרון
סירה
1893

קוט רוטי
עמק הרון
סירה
1896

מהשמות המהוללים של עמק הרון

דומיין ז׳אן לואי שאב

אחד השמות הגדולים והמוערכים ביותר בעמק הרון ובעולם כולו עם יינות נהדרים
וכרמים נפלאים באפלסיונים החשובים ביותר של העמק .מסורת ייצור היין של דומיין
ז'אן לואי שאב החלה עוד במאה ה .16 -במהלך השנים צבר לעצמו הדומיין מוניטין
אדיר ,במיוחד בזכות יינות ההרמיטאז' הגדולים והמאוד היקרים שלו .יינות J.L. Chave
 Selectionמיוצרים מגפנים צעירות יחסית בבעלות האחוזה ומכרמים של מגדלים
נוספים באזור תוך פיקוח הדוק של צוות היקב .הם מציעים איכות יוצאת מהכלל ,אופי
אזורי קלאסי ,מוניטין של יקב נהדר ומחיר נוח באופן יחסי.

קוט דו רון
עמק הרון
גרנאש ,סירה,
מורבדר
1900

סנט ג׳וזף
עמק הרון
סירה
1901
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פרין

אחת ממשפחות היין הידועות בעולם ואחד היקבים הטובים בחלקו הדרומי של עמק
הרון בצרפת .מעבר לבעלות על יקב שאטו דה בוקסטל המהולל מייצרת המשפחה
יינות נפלאים מכרמים בבעלותה ברחבי האזור ובראשם השאטונף דו פאפ המפורסם
של היקב .יינות הקוט דו רון של פרין ידועים באיכותם ויינות סדרת La Vielle
 Fermeמהווים כרטיס כניסה לאזור המרתק ומעניקים תמורה מעולה למחירם.
בנוסף שותפה המשפחה בשאטו מיראבל בפרובאנס .היינות של פרין מייצגים מסורת
אדירה ,ניסיון עצום וכבוד רב לטרואר יוצא הדופן של אזור היין הנפלא הזה.
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אומני הבלנדים של דרום עמק הרון

לה וייה פרם לבן
קוט דה לוברון
גרנאש ,בורבולנק ,אוני בלאן
1860

קוט דו רון
עמק הרון
גרנאש ,סירה ,מורבדר
1865

לה וייה פרם רוזה
קוט דה לוברון
סנסו ,גרנאש ,סירה
1861

ז'יגונדאס
"לה גייה"
עמק הרון
גרנאש ,סירה
1866

לה וייה פרם אדום
ונטו
גרנאש ,סירה ,קריניאן
1863

שאטונף דו פאפ
״לה סינרדס״ לבן
עמק הרון
קליירט ,גרנאש בלאן ,רוסאן
1872

שאטונף דו פאפ
״לה סינרדס״ אדום
עמק הרון
גרנאש ,סירה ,מורבדר
1871
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המלך הבלתי מעורער של שאטונף דו פאפ

שאטו דה בוקסטל

אחד השמות הגדולים של שאטונף דו פאפ ושל עולם היין בכלל .ההיסטוריה של
שאטו דה בוקסטל מתחילה כבר במאה ה .16 -בתחילת המאה ה 20 -עבר היקב
לידי משפחת פרין אשר פיתחה את הכרמים והיינות של בוקסטל בפרט ושל
שאטונף דו פאפ בכלל .שאטו דה בוקסטל הפך לאחד היקבים החשובים והנחשבים
כיום בצרפת ובעולם כולו .בכרמים של בוקסטל נטועים כל  13זני הענבים המותרים
באפלסיון והם מטופלים על פי השיטה הביו-דינאמית .היינות של שאטו דה בוקסטל
עוצמתיים אך אלגנטיים וטהורים ומייצגים בצורה יוצאת מהכלל האזור הנפלא ,את
המסורת האדירה ואת הכבוד העצום שניתן לקרקע ולכרמים.

קודולה דה בוקסטל*
עמק הרון
גרנאש ,סירה ,מורבדר
1880

שאטונף דו פאפ לבן*
עמק הרון
רוסאן ,גרנאש בלאן
1881

שאטונף דו פאפ אדום*
עמק הרון
מורבדר ,גרנאש ,סירה
1882

היין של הביסטרואים בפאריס

לה דופין

החל משנת  1965מיצרים בקואופרטיב זה יינות נהדרים המייצגים נהדר את
האופי של עמק הרון .הקואופרטיב מורכב ממספר רב של כורמים וצוות ייננים
מקצועי המשלבים ענבים איכותיים וטיפול מסור בכרמים יחד עם מסורת ייצור
היין המרתקת של דרום עמק הרון .יינות לה דופין עשירים ופירותיים ומשתלבים
נהדר עם מגוון רחב של מנות .יחד עם התוויות הייחודיות היינות של לה דופין הם
מהאהובים כיום בצרפת ונמכרים בהצלחה עצומה ברחבי העולם.
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*כמות יינות מוגבלת

קוט דו רון לבן
עמק הרון
גרנאש בלאן ,ויונייה,
מרסאן
1930

קוט דו רון אדום
עמק הרון
גרנאש ,סירה ,מורבדר
1932

צרפת

קלאסיקה בורדולזית מבית משפחת רוטשילד

שאטו אודילון

שאטו אודילון הוא השם החדש שניתן לשאטו פר-לבאד לאחר שעבר תהליך משמעותי של
חידוש הכרמים ושיפוץ היקב .הוא ממוקם באזור הו-מדוק המפורסם בבורדו ונקרא על שם
הצייר הצרפתי אודילון רנדון שבילה את ילדותו ואת רוב חייו באחוזה .היקב בבעלות בנימין דה
רוטשילד (נצר לברון בנימין אדמונד דה רוטשילד) משלב היסטוריה עשירה וטרואר נהדר עם
מסורת ייצור היין של משפחת רוטשילד אשר בבעלותה כמה מהיקבים המפורסמים ביותר
בבורדו ובעולם כולו .ליקב  550דונם כרמים בהם נטועים ענבי מרלו ,קברנה סוביניון וקברנה
פרנק .היינות בעלי אופי פירותי עשיר ,רך ועגול ומאופיינים באחוז המרלו הגבוה יחסית בבלנד.

שאטו אודילון
בורדו ,הו מדוק
מרלו ,קברנה סוביניון
1520

יוקרה ואיכות מבית משפחת רוטשילד

דומיין ברון דה רוטשילד  -סאגה

המותג סאגה הוא שילוב בין שני מותגי על בעולם היין – בורדו ורוטשילד .משפחת
רוטשילד מזוהה עם תעשיית היין של בורדו מאז שנת  1868עת רכש ג'יימס יעקב
דה רוטשילד את יקב שאטו לאפיט ,אחד היקבים המהוללים והמפורסמים בעולם.
במהלך השנים הרחיבה המשפחה את עסקי היין שלה ,רכשה יקבים מפורסמים
נוספים בבורדו וייסדה יקבים איכותיים גם באזורים אחרים בצרפת ובעולם .לוגו
חמשת החיצים המפורסם המוטבע על מותגי היין המשובחים נחשב סמל לאיכות
ויוקרה .המותג סאגה מוקדש לאזור בורדו והיינות מייצגים נאמנה את האופי הנהדר
של האזור ואת המסורת האדירה של משפחת רוטשילד.

בורדו
קברנה סוביניון,
מרלו
1820

מדוק
קברנה סוביניון,
מרלו
1821

פויאק
קברנה סוביניון,
מרלו
1822

סנט אמיליון
מרלו,
קברנה סוביניון
1823
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צרפת

בורדו קלאסי במחיר נוח

שאטו פילו

שאטו פילו הוא פנינה ארכיטקטונית הממוקמת בלב אזור הכרמים של בורדו ,על הדרך שבין סוטרן לסנט-אמיליון.
האחוזה נוסדה בשנת  1833והיא כוללת כרם יפיפה בן  550דונם .הכרם בסיווג בורדו סופרייר נטוע בטרואר ייחודי
המאופיין ביינות אקספרסיביים ומוצקים יחסית לאזור .זני הענבים הנטועים הם מרלו ,קברנה-פרנק וקברנה-
סוביניון והיינות מיוצרים תוך מתן כבוד רב למסורת האזורית ולטרואר המקומי.

שאטו פילו
בורדו סופרייר
קברנה סוביניון ,מרלו
1960

המלבק המקורי

שאטו לגרזט

אחד היקבים המובילים באזור קאהור בדרום מערב צרפת אשר מתמחה בזן המלבק .שאטו לגרזט נבנה במאה ה 15 -על
בסיס חורבות מבצר מהמאה ה .12-שם השאטו נקבע כבר אז .גפני המלבק ניטעו בו לראשונה כבר בראשית המאה ה.16 -
בשנת  1980נרכש היקב על ידי  Alain Dominique Perrinשהפך אותו לאחד המזוהים והאיכותיים ביותר עם אזור קאהור.
כרמי היקב כוללים כ 900 -דונם של ענבי מלבק ,טנט ,סירה ואחרים .יינות השאטו עשירים ומרשימים וזוכים להערכה עצומה
ברחבי העולם.
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פרפל מלבק
קאהור
1830

ספרד

ספרד ,יצרנית היין השלישית בגודלה בעולם ,הינה אחת מארצות היין האיכותיות והמרתקות ביותר.
בעשורים האחרונים של המאה ה 20 -חוותה תעשיית היין הספרדית התעוררות מדהימה והתפתחות
מרשימה של אזורי יין רבים .כיום ישנם מעל  70אזורי יין מוגדרים ברחבי ספרד והיא המדינה עם שטח
הכרמים הגדול באירופה .אזורים כמו ריוחה ,פריוראט וריברה דל דוארו נחשבים מהמובילים ,מהטובים
ומהמבוקשים בעולם .אזורים כמו קסטייה-לאון ,נבארה ,לה-מנצ'ה ,גליסיה ורבים נוספים עוברים שינויים
מהירים ומציעים כיום יינות מעולים במחירים נוחים למדי .באזור פנדס הסמוך לברצלונה מיוצרים מרבית
יינות הקאווה שהפכו כבר מזמן ללהיט עולמי.
ניתן לעקוב אחר ההיסטוריה של ייצור היין בספרד עוד מתקופת הפניקים אשר הביאו את הגפן לאזור.
בתקופה הרומית פרח יצור היין והמסחר בו .גם הכיבוש המוסלמי במאה השמינית לספירה לא גרם
להפסקתו .במהלך המאה ה ,19 -כאשר הכתה כנימת הפילוקסרה בכרמי צרפת הגיעו לספרד ייננים
צרפתיים רבים .הללו הביאו עמם ידע רב ,זני ענבים ושיטות ייצור אשר השפיעו רבות על יינות ריוחה .אזור
זה הוביל את התפתחות תעשיית היין המודרנית בספרד והיה לאזור הראשון שזכה למעמד של ,D.O.C.a
הסיווג האזורי האיכותי ביותר בספרד .זן הטמפרניו הינו הזן האדום הבולט והוא הזן הדומיננטי בריוחה,
ריברה דל דוארו ,לה מנצ'ה ואזורים רבים נוספים .זנים נפוצים נוספים הם גרנאש ,קריניאן ,מונסטרל
(מורבדר) וגם הזנים הבינלאומיים כמו קברנה-סוביניון ,סירה ועוד .בין הלבנים הנפוצים נמצאים ויורה,
אלבריניו ,ורדחו ועוד.
ענף היין הספרדי מוסדר במערך חוקים וסיווגים לאזורים השונים .אזורי האיכות מוגדרים
              .בדומה לצרפת ואיטליה מגדיר הסיווג את אזור
כD.O (Denominación de Origen) -
הגידול ,זני הענבים המותרים ושיטות הגידול והיצור .שני אזורים ,ריוחה ופריוראט ,זכו להיכלל
)D.O.C.a (Denominación de Origen Calificada
              שהוא הגבוה ביותר בהיררכיה הספרדית.
בסיווג      
סיווגים נוספים ( )Crianza ,Reserva ,Gran Reservaמתייחסים לתקופת יישון היין בחביות ובבקבוקים
והקריטריונים לגביהם שונים במקצת בין אזור לאזור .יקבים אחדים בוחרים כיום שלא להשתמש בשיטת
סיווג מסורתית זו ומעדיפים תוויות מודרניות וליבראליות יותר בעלות אופי בינלאומי.

ספרד

בודגס פאוסטינו

פאוסטינו הינו אחד היקבים החשובים באזור ריוחה .הוא מזוהה ומוכר ברחבי העולם
ומייצר מגוון גדול של יינות החל מיינות ריוחה צעירים המהווים תמורה מעולה למחיר
ועד יינות ריוחה גראן רזרבה נפלאים בעלי יכולת התיישנות יוצאת דופן .ההיסטוריה של
היקב החלה כבר בשנת  1861כאשר אבי המשפחה,Eleuterio Martinez Arzok ,
רכש אחוזה עם כרם גפנים .מאז ממשיכים בני המשפחה לרכוש קרקעות ,לטעת כרמים
ולייצר יינות איכותיים באזור .כיום מטפחת המשפחה כ 6,500 -דונם כרמים ובבעלותה
מספר יקבים נוספים ברחבי ספרד .יינות פאוסטינו מייצגים את המסורת המפוארת של
ריוחה יחד עם התעוזה ,היצירתיות והמקצועיות המאפיינים את היקב.
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ספרד

בודגס פאוסטינו

הריוחה הכי מוכר בעולם

קווה אקסטרה סקו
ריוחה
2020

פאוסטינו הינו אחד היקבים החשובים באזור ריוחה .הוא מזוהה ומוכר ברחבי העולם ומייצר מגוון
גדול של יינות החל מיינות ריוחה צעירים המהווים תמורה מעולה למחיר ועד יינות ריוחה גראן
רזרבה נפלאים בעלי יכולת התיישנות יוצאת דופן .ההיסטוריה של היקב החלה כבר בשנת 1861
כאשר אבי המשפחה  ,Eleuterio Martinez Arzokרכש אחוזה עם כרם גפנים .מאז ממשיכים
בני המשפחה לרכוש קרקעות ,לטעת כרמים ולייצר יינות איכותיים באזור .כיום מטפחת המשפחה
כ 6,500 -דונם כרמים ובבעלותה מספר יקבים נוספים ברחבי ספרד .יינות פאוסטינו מייצגים את
המסורת המפוארת של ריוחה יחד עם התעוזה ,היצירתיות והמקצועיות המאפיינים את היקב.

קווה רוזה ברוט רזרבה
ריוחה
2023

קריאנזה
ריוחה
טמפרניו
2027

רזרבה V
ריוחה
טמפרניו
2029

אדום VII
ריוחה
טמפרניו
2026

לבן VII
ריוחה
ויורה
2024

גראן רזרבה I
ריוחה
טמפרניו
2030
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ספרד

מרקז דה ריסקאל

מהאבות המייסדים של ריוחה

ורדחו
רואדה
2000

רזרבה
ריוחה
טמפרניו
2004
 375מ״ל
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רזרבה
ריוחה
טמפרניו
2005

מרקז דה ריסקאל הינו אחד היקבים הוותיקים והמפורסמים באזור ריוחה ונחשב
לאחד האבות המייסדים של תעשיית היין באזור מצטיין זה .זהו יקב חדשני ומסורתי
כאחד .הוא החל את דרכו במאה ה 19 -וביסס כמה משיטות ייצור היין המקובלות
בריוחה עד היום .כיום משלב היקב את המסורת הארוכה עם חדשנות וטכנולוגיה
מודרנית על מנת לייצר יינות ריוחה מרשימים ואיכותיים ביותר הנמכרים בהצלחה
עצומה ברחבי הגלובוס.

ויניה קולדה
ריוחה
טמפרניו
2002

גראן רזרבה*
ריוחה
טמפרניו
2008

*כמות יינות מוגבלת

ספרד

היקב שהכיר לעולם את ריברה דל דוארו

פסקוארה

אלחנדרו פרננדס נחשב לאחד מיצרני היין החשובים והמשפיעים ביותר בספרד בכלל,
ובאזור ריברה דל דאורו בפרט .בשנת  1972הקים את היקב הראשון בכפר פסקוארה.
יקב פסקוארה שינה את דפוסי החשיבה בריברה .אחרי שנים של עבודה קשה הפך
היקב לאחד המובילים באזור והיינות זוכים להערכה עצומה ברחבי העולם .פרננדס
עצמו הפך לכוכב בעולם היין והשגריר הבלתי רשמי של אזור ריברה דל דוארו.

קריאנזה
ריברה דל דוארו
טמפרניו
2136

היקב השני של אלחנדרו פרננדס .התמצית של ריברה דל דוארו

קונדדו דה האזה

אחרי שהקים את יקב פסקוארה והפך לשם נרדף ליינות ריברה דל דוארו רכש פרננדס
חלקת אדמה נוספת באזור ,בסמוך לעיירה  .Hazaהחלקה על מדרונות נהר הדוארו צדה
את עינו זמן רב אך הוא נאלץ לנהל משא ומתן עיקש במשך מספר שנים בטרם נמכרה לו
בשנת  .1987הבצירים הראשונים יוצרו בפסקוארה ורק ב 1993 -הקים פרננדס את היקב השני
שלו – קונדדו דה האזה .כיום מטפח היקב  2,000דונם של כרמי טמפרניו איכותיים במיוחד.

קריאנזה
ריברה דל דוארו
טמפרניו
2135

טמפרניו במיטבו מבית אלחנדרו פרננדס

דהסה לה גרנחה

דהסה לה גרנחה ,היקב השלישי של פרננדס ,נמצא באזור קסטייה לאון ומייצר יינות
טמפרניו נהדרים המהווים תמורה מעולה למחירם .היקב היפיפה על מרתפיו התת
קרקעיים משתלב באופן מושלם אל תוך הסביבה אותה הוא כל כך מכבד .המשק מעבד
 800דונם של כרמים וגידולים נוספים לאורך נהר גווארניה ,ומלבד יין משובח מיצר גם
גבינות ושמן זית איכותי.

קריאנזה
קסטייה ליאון
טמפרניו
2134
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ספרד

המומחים לאלבריניו

מרטין קודאס

נוסד בשנת  1986כקואופרטיב של  50מגדלי ענבים באזור ריאס באייסאס בגליסיה ,בפינה הצפונית מערבית של ספרד .למן ההתחלה זכו היינות
לאהדה רבה ולהצלחה .על מנת לעמוד בביקוש הרב רכש היקב כרמים משל עצמו וחתם חוזים ארוכי טווח עם כורמים נוספים תוך הקפדה
רבה על כרמים קטנים המעוצבים בצורה המסורתית הייחודית לאזור המכונה "סוכה" .היקב מתמחה בזן הענבים הלבן אלבריניו שהפך בשנים
האחרונות את היינות של גליסיה למפורסמים ברחבי העולם .יינות מרטין קודאס נמכרים כיום בלמעלה מארבעים מדינות והם מייצגים בצורה
נהדרת את התרבות המיוחדת של גליסיה.

אלבריניו מרייטה
ריאס באייסאס
2150
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אלבריניו
ריאס באייסאס
2151

מארה
מונטריי
גודלו
2153

פיזראס דה אוטרו
ביירצו
מנסייה
2152

ספרד

יינות טבעיים המייצ גים את המיטב של אזור קסטייה ליאון
טבעי

מקינה אי טבלה

מקינה אי טבלה הוא פרוייקט צעיר ויוצא דופן שנולד מתוך תשוקה גדולה ליין .העסק המשפחתי נוסד בשנת  2012בעקבות מסע חיפושים אחר
הכרמים הבוגרים והמיוחדים ביותר באזור קסטייה ליאון בספרד .האחים אוריאול וסוזנה ,המייסדים ,מחויבים לאיכות הגבוהה ביותר .אוריאול,
יינן מנוסה שעבד ביקב קלו מוגדור המהולל מפריוראט ,אחראי על ייצור היין וסוזנה אחראית על השיווק והמכירות .היינות שלהם מייצגים את
הטרוארים הטובים ביותר של האזור ,את המסורת שלו ואת זני הענבים המקומיים .אלו הם יינות אישיים המיוצרים תוך מתן כבוד עצום לקרקע
ולמקום ממנו הם מגיעים.

אל אוסו
אי לה אלמנה לבן*
טורו
מלבזיה ,ורדחו
2137

אל אוסו
אי לה אלמנה אדום*
טורו
טמפרניו ,גרנאש
2138

פאראמוס דה ניקאסיה*
טורו
טמפרניו ,גרנאש ,מלבזיה
2132

*כמות יינות מוגבלת

לאדראס דה לאונילה*
ביירצו
מנסייה
2133
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ספרד

הכוכב והמייסד של אזור פריוראט

מאס מרטינט

לואיס פרז ,חלוץ מחדשי ענף היין של פריוראט ,התיישב באזור בשנת  .1989יחד עם רנה
ברבייר (יקב קלו מוגדור) ואלוורו פלאסיוס מהיקב אשר נושא את שמו ,הם הוציאו לשוק
את היין הראשון של האזור שהיה משותף לשלושתם .עד מהרה הפך אזור פריוראט
לאחד השמות הלוהטים בעולם והיינות זכו להצלחה עצומה .עם השנים הפכו חלוצי
אזור פריוראט לכוכבים נוצצים בתעשיית היין העולמית .שרה פרז ,בתו של לואיס,
היא כיום הייננית ביקב המשפחתי .לאחר שנישאה לבנו של ברבייר ,רנה ברבייר ג'וניור,
ממשיכים השניים לייצר יינות מרתקים ,מהטובים שיש לאזור פריוראט להציע.

דידו
מונטסנט
גרנאש ,סירה ,קברנה,
מרלו
2144

מאנו
פריוראט
גרנאש ,קריניאן ,מרלו,
סירה
2140

מרטינט ברו
פריוראט
גרנאש ,סירה ,קריניאן
2141

יינות מרתקים המייצ גים את הזנים המקומיים ושיטות הייצור המסורתיות של ספרד

טלמו רודריגז

היינות של טלמו רודריגז ושותפו ליצירה פבלו אגוזקיזה הם פרוייקט מרתק המושתת על שלושים שנות שיטוטים
ברחבי ספרד .שנים של גילוי ,למידה וחידוש זני ענבים ושיטות גידול מסורתיות וייחודיות באזורי יין הנידחים
של המדינה .אל המסע יצא רודריגז עם הרבה רעיונות ומעט משאבים בשנת  ,1994אחרי לימודי ייננות בבורדו
והתנסות בת מספר שנים ביקב המשפחתי בריוחה .גם כיום כאשר היינות ידועים וזוכים להערכה עצומה
ברחבי העולם ,והם מטפחים כבר כ 800 -דונם כרמים ו 43 -זני ענבים מקומיים ברחבי ספרד ,ממשיכים רודריגז
ואגוזקיזה במסע האינסופי שלהם לגלות ,לשקם ולשמר כרמים ומסורות נשכחות ולהפתיע כל פעם מחדש עם
יינות בעלי אופי ייחודי ואיכות יוצאת דופן.
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באסה
רואדה
ורדחו
2035

אל מובדר
אליקנטה
מונסטרל (מורבדר)
2036

ספרד

המומחים לגרנאש

בודגאס בורסאו

נוסד בשנת  1958באזור אראגון בצפון מזרח ספרד הידוע כ"ממלכת הגרנאש".
האזור נחשב כמקור ההיסטורי של זן ענבים פופולארי זה .היקב הוקם כשותפות
של כורמים בכדי להתמודד עם האתגרים שהציבו המשטר והכלכלה הספרדית
של התקופה ההיא .בשנת  2001הצטרפו לקואופרטיב חברים חדשים והיקב עבר
מהפכה ארגונית 3 .מרכזי יצור חדישים שהוקמו וצוות מקצועי מנוסה הפכו את
היקב לאחד הטובים באזור והובילו להוקרה והצלחה בינלאומית אדירה .בורסאו
מתמחה בזן הגרנאש איתו הוא מזוהה .היקב משקיע משאבים רבים בשימור,
במחקר ובפיתוח של הזן .זנים אדומים נוספים אותם מטפח היקב הם טמפרניו,
מזואלו (קריניאן) ,קברנה סוביניון ,מרלו וסירה ובלבנים מקבאו ,שרדונה ומוסקטל.
כ 80% -מהיין המיוצר ביקב מיועדים ליצוא והוא ידוע כאחד מיצרני יינות התמורה
למחיר הטובים בעולם.

שרדונה מקבאו
2032

גרנאש
2033

טרס פיקוס
גרנאש
2034

יינות תמורה נהדרים מאזור חומילה בספרד

קסטילו סן סימון

קסטלו סן סימון הוא מותג יין מצליח של משפחת גרסיה-קריון המוקדש לאזור היין
 Jumillaהסמוך לים התיכון בספרד .האזור הינו אחד המפתיעים והמעניינים בספרד
והוא מתפתח בצורה מהירה בעשורים האחרונים .ביקב מייצרים יינות נהדרים מהזנים
העיקריים של האזור ובראשם המונסטרל (מורבדר) .היינות מהווים תמורה יוצאת
מהכלל למחירם.

לבן
חומילה
איירו ,מקבאו (ויורה)
2037

רוזה
חומילה
מונסטרל (מורבדר)
2039

אדום
חומילה
מונסטרל (מורבדר)
2038
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ספרד

ספרד באריזות גדולות
Seleccion

דון סימון סלקשן

יינות דון סימון סלקסיון הם יינות ספרדים יומיומיים
נהדרים מזני ענבים קלאסיים המהווים תמורה בלתי רגילה
למחירם .היינות מיוצרים על ידי משפחת קריון שמחזיקה
ביקבים במגוון אזורי יין איכותיים ברחבי ספרד כמו בריוחה,
לה מנצ'ה שבמרכז ספרד ,חומילה בסמוך לחוף ועוד.

סנגרייה דון סימון
8810
 1.5ליטר

אדום  3ליטר
לה מנצ׳ה
טמפרניו
2115

לבן  3ליטר
לה מנצ׳ה
איירן
2116

תמורה ספרדית מעולה למחיר

דון לוצ׳יאנו

משפחת קריון הקימה את היקב הראשון בשנת  1890לאחר שגידלה גפנים ליין במשך
זמן רב .ביקב  Daimielבאזור לה מנצ'ה מייצרים יינות נהדרים המהווים תמורה
מעולה למחיר .אזור לה מנצ'ה ,במרכז ספרד ,הנו אחד מאזורי היין הגדולים בספרד.
האקלים המיוחד מושפע על ידי סמיכותו של האזור לים התיכון .בתנאים אלו הענבים
גדלים תוך הבשלה מושלמת ויוצרים יינות מרוכזים ,ומאוזנים .משפחת קריון מייצרת
גם יינות נהדרים באזור ריוחה.
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שרדונה
לה מנצ׳ה
2101

קברנה סוביניון
לה מנצ׳ה
2103

יוון

יוון היא מדינת יין ים-תיכונית מרתקת בעלת היסטוריית ייצור יין מפוארת בת אלפי שנים.
עדויות לחשיבות היין בתרבות היוונית נמצאו ברבים מהאתרים הארכיאולוגיים החשובים
של המדינה ובאיים השייכים לה .בדומה למדינות יין נוספות באזור הים התיכון ,עברה
גם תעשיית היין היוונית מהפכת איכות משמעותית לקראת סוף המאה ה .20 -לצד כמה
יקבים וותיקים גדולים שעדיין שולטים בחלק גדול מהשוק נוסדו יקבים קטנים רבים אשר
הציבו רף איכות גבוה ומשכו את התעשייה כולה כלפי מעלה.
יוון מציגה כיום שילוב מיוחד בין חדש לישן ,בין מודרני למסורתי .ענבים נטועים כמעט
בכל אזורי המדינה .בדומה לצרפת ,איטליה וספרד גם ביוון נהוגה שיטה המגדירה אזורי
איכות מוגנים בחוק ( .)OPAPכמה מהאזורים המובילים הם נאוסה בצפון ,נמאה ופטראס
בפולופונס והאיים סאמוס ,פארוס וסנטוריני .כ 70% -מהיין המיוצר ביוון לבן .לצד זני
הענבים הבינלאומיים המוכרים (קברנה סוביניון ,מרלו ,סירה ,שרדונה וכו') נטועים גם זנים
מקומיים ייחודיים רבים .החשובים שבהם הם האסירטיקו הלבן והחינומאברו האדום .גם
המוסקט (אלכסנדרוני וקאנלי) פופולארי ומשמש בדרך כלל לייצור יינות קינוח מתוקים.
שיטות הגידול והייצור ביקבים המובילים מודרניות לחלוטין .לעיתים ,במיוחד באיים כמו
סנטוריני ,משלבים היקבים גם מסורות עתיקות מיוחדות כמו גידול גפנים שרועות על
הקרקע וייבוש ענבים בשמש .התוצאה היא יינות בעלי אופי ייחודי ואיכות מעולה אשר
הולכים וכובשים לעצמם מקום מכובד בשוק היין העולמי.

יוון

ארגירוס

יקב ארגירוס נוסד בסנטוריני בשנת  1903על ידי גיאורגיוס ארגירוס על מנת לייצר יינות עבור הקהילה
המקומית באי היווני הקטן .כיום מנוהל היקב על ידי יאניס ארגירוס ,בן הדור השלישי של משפחת יצרני היין,
שהפך אותו למפורסם ברמה העולמית .יאניס שמאוהב ביין עד עמקי נשמתו משקיע מאמץ עצום בשימור
המסורת המקומית לצד טיפוח הכרמים וייצור יינות איכותיים מהטובים של יוון .זני הענבים כוללים זנים
מקומיים מרתקים ובראשם האסירטיקו בו מתמחה המשפחה כבר מעל למאה שנים .גיל הגפנים מגיע עד
ל 200 -שנה!
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יוון

יצרן על סופר איכותי מסנטוריני 4 .כוכבים (מתוך  4אפשריים ,יו ג'ונסון)

אטלנטיס לבן
סנטוריני
אסירטיקו ,את'ירי,
איידאני
2650

אטלנטיס אדום
סנטוריני
מנדילאריה
2654

אסירטיקו
סנטוריני
2652

קווה מונסיניורי
סנטוריני
אסירטיקו
2653
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יוון
בוטארי

בוטארי הינו אחד היקבים הגדולים והידועים ביוון .זהו יקב משפחתי שנוסד בשנת 1879
על ידי יאניס בוטארי ומאז נמצא בבעלות ובניהול המשפחה .הוא נוסד באזור נאוסה
שבצפון יוון ונחשב לחלוץ ולמוביל בתחומים רבים .מאז גדל והתפשט והוא כולל היום
 6יקבים משוכללים באזורי היין החשובים של יוון ובאיים .היקב מטפח מגוון גדול של זני
ענבים ,מקומיים מסורתיים ובינלאומיים מוכרים מהם הוא מייצר מגוון גדול של יינות
איכותיים .יינות היקב מיוצאים ל 45 -מדינות ברחבי העולם.

מהגדולים והחשובים ביקבי יוון

כרתיקוס לבן
כרתים
וילאנה
2112

כרתיקוס אדום
כרתים
קוציפאלי ,מנדילאריה
2117

מוסחופילרו
פולופונס
2118

אגיורגיטיקו
נמאה (פולופונס)
2119

אלפא אסטייט

היקב היווני הידוע ביותר בעולם

מלאגוזיה
מקדוניה
2658
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אחד היקבים המעוטרים והטובים ביותר ביוון שנחשב לסמל לייננות המודרנית המצוינת
של המדינה .היקב נוסד בשנת  1997על ידי הכורם המנוסה מאקיס מאברידיס והיינן
אנג'לוס לאטרידיס שניצלו את כל שנות הניסיון שלהם כדי להקים את היקב והכרם
במיקומו בצפון מערבה של יוון .הכרם הפרטי הצמוד ליקב בגובה של  620-710מטר
מעל פני הים נהנה מתנאים אופטימאליים לגידול ענבי יין .סה"כ מטפח היקב 1,800
דונם כרם בהם נטועים זנים מקומיים מרתקים כדוגמת החינומאברו ומאברודפנה לצד
זנים בינלאומיים כמו קברנה סוביניון ,מרלו ,סירה ,סוביניון בלאן ועוד .יינות היקב זוכים
להערכה עצומה בעולם כולו.

אקסיה
מקדוניה
חינומאברו ,סירה
2659

סוביניון בלאן
מקדוניה
2656

S.M.X
מקדוניה
סירה ,מרלו ,חינומאברו
2657

גרמניה

גרמניה

גרמניה הינה אחת מארצות היין החשובות באירופה ואחת מעשרת היצרניות הגדולות בעולם .גפנים ניטעו
בגרמניה כבר בתקופת הרומאים .עיקר הפעילות בתקופה זו היתה באזור אלזאס (כיום צרפת) ובאזור
 .Pfalzתחת הקיסר  Charlemagneהתפתח ייצור היין גם באזור המערבי של נהר הריין .במהלך ימי
הביניים הכנסייה כמו גם הנסיכים המשיכו והפיצו את תרבות ייצור וצריכת היין ברחבי גרמניה .גם למעמד
הבורגנות הייתה בעלות על כרמים .למרות שהיקפי הייצור לא התחרו באלו של צרפת ואיטליה ,עודף היצור
על הצריכה המקומית הביא לפיתוח מסחר בינלאומי וייצוא של היינות למדינות נוספות .מסחר זה ביסס
את מעמדם של יינות גרמניה בצפון אירופה.
כיום מרוכזים אזורי היין החשובים של גרמניה לאורך נהר הריין ויובליו .החשובים שבין  13אזורי היין הרשמיים
הם :ריינהסן ,פפאלץ ,מוזל ,מיטלריין ,באדן ,ווירטנברג ,פרנקוניה ועוד .כשני שלישים מהיינות המיוצרים
לבנים וזן הענבים החשוב והנטוע ביותר הוא כמובן הריזלינג .זנים לבנים נוספים הם מולר-טורגאו (ריבנר),
סילבאנר ,פינו-גרי (גראובורגונדר) ופינו-בלאן (ווייסבורגונדר) .לצידם נטועים גם זנים בינלאומיים כמו שרדונה,
סוביניון בלאן ,גוורצטרמינר ונוספים .בין האדומים בולטים פינו-נואר (שפאטבורגונדר) ,דורנפלדר ופורטוגזר.
חוק היין הגרמני מסווג את היינות לפי רמת המתיקות של הענבים בזמן הבציר (ולווא דווקא לפי רמת
המתיקות של היין) .סיווגי האיכות הרשמיים הם:
 - Landweinרמת היין בבסיסית .הסיווג המקביל ל  Vins de Paysהצרפתי .יין עם ציון אזור גיאוגרפי
ללא דרישות איכות מחמירות.
 - Qualitatsweinסיווג רשמי ליין באיכות גבוהה יותר .מחייב רמת הבשלה מינימלית של הענבים .היין
חייב להיות מאחד מ  13אזורי איכות מוגדרים.
 - Pradikatsweinיינות מעולים בעלי סיווג איכות רשמי המחייבים רמת הבשלה גבוהה של הענבים.
קטגוריה זו מתחלקת ל 6 -סיווגי משנה רשמיים לפי רמת המתיקות של הענבים (כאמור אלו לא מעידים
בהכרח על רמת מתיקות היין) - Kabinett :לרוב יינות יבשים עד חצי יבשים - Spätlese .בציר מאוחר של
ענבים ברמת מתיקות גבוהה .רמת המתיקות של היין נעה לרוב בין יבש לחצי יבש - Auslese .בציר מאוחר
של ענבים נבחרים ברמת הבשלה גבוהה מאוד ,לעיתים עם בוטריטיס .היינות יכולים להיות יבשים עד
מתוקים - Beerenauslese .בציר סלקטיבי מאוחר מאוד של ענבים מצומקים ומתוקים עם בוטריטיס.
יינות קינוח מתוקים מעולים ויקרים - Trockenbeerenauslese .בציר סלקטיבי מאוחר של גרגרים
בודדים מצומקים ומתוקים במיוחד עם בוטריטיס .יינות קינוח נדירים ויקרים ביותר - Eiswein .יינות קרח.
בציר מאוחר מאוד בחורף של ענבים קפואים מהם מייצרים יינות קינוח נדירים ומתוקים במיוחד.
ברמת הסיווג הגבוהה ( )Pradikatsweinאזור הגידול הרשמי חייב להיות מצוין על גבי התווית .שם
הכפר (בתוספת הסיומת  )erבצרוף שם הכרם אופציונאליים ביינות מכרמים יחידניים מעולים .לדוגמא:
 Bernkasteler Badstubeהוא כרם  Badstubeבתחומי הכפר  Bernkastelשבעמק המוזל.
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AM I THE ONE
AND ONLY?
גרמניה

Sure!
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גרמניה
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גרמניה

הלהיט הענק בבקבוק הכחול

בלו נאן

בלו נאן הינו אחד ממותגי היין המפורסמים בעולם .סיפורו החל בשנת 1857
כאשר הקים  Hermann Sichelאת היקב במיינץ שבגרמניה .בשנת 1921
הוחלט ליצור מותג חדש אשר יציין את איכויות הבציר המעולה ,מותג זה הינו
 .Blue Nunהשם נבחר בשפה האנגלית היות והמטרה העיקרית כבר אז היתה
שווקי היצוא .זמן קצר לאחר זמן כבר נמכרו היינות לבריטניה ולמדינות רבות
נוספות בעולם .כיום נמכרים יינות  Blue Nunבהצלחה אדירה במעל 100
מדינות מסביב לגלובוס כולל כמובן בישראל.
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גרמניה

פינק
2301

אותנטיק
2300

מבעבע זהב  24קראט
2303

מבעבע בלו
2306

גוורצטרמינר
2302

גוורצטרמינר
5054
 1.5ליטר

אותנטיק
2308
 1ליטר

ריזלינג
2305

מבעבע רוזה  24קראט
2307

ריזלינג אייסווין
2304
 375מ״ל
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גרמניה

ד"ר לוסן

יקב דר' לוסן נמצא בבעלות המשפחה כבר למעלה ממאתיים שנה והוא אחד
החשובים והמפורסמים באזור המוזל .כאשר קיבל לידיו ארנסט לוסן את ניהול היקב
הבין כי ברשותו אוצר .גפנים לא מורכבות בנות שישים שנה בממוצע בכמה מהכרמים
המוערכים ביותר בגרמניה – חומר הגלם המושלם ליצירת יינות ריזלינג ברמה עולמית.
טיפול מסור ומאוד מקצועי בכרמים לצד ייננות מוקפדת ולא מעט חזון ותעוזה הפכו
את דר' לוסן לאחד מיצרני היין הידועים בעולם .חזונו של ארנסט לוסן הוא להביא את
בשורת הריזלינג מהמוזל לכל מקום בעולם .בשנת  1996רכש לוסן יקב נוסף בשם
וילה וולף באזור הפפאלץ כדי לייצר יינות בעלי אופי שונה באזור זה.
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גרמניה

ריזלינג יבש Dr L
מוזל
2321

בעל תואר איש השנה של מגזין דקנטר ()2005

ריזלינג Dr L
מוזל
2320

יינות קלאסיים מבית דר' לוסן

וילה וולף

אחוזת  J.L. Wolfנוסדה בשנת  1756וידועה ביינות האיכותיים שלה כבר יותר
ממאתיים שנה .ארנסט לוסן רכש את האחוזה בשנת  1996על מנת לייצר בה
יינות מאזור פפאלץ בעמק הריין שישלימו את יינות הריזלינג המפורסמים של
אחוזת דר' לוסן באזור המוזל .יינות הפפאלץ עוצמתיים יותר ,בעלי גוף מלא יותר,
ריכוז אלכוהול גבוה יותר ,וטעמים עשירים ומודגשים יותר .בפפאלץ מגדלים גם
זני ענבים נוספים רבים מלבד ריזלינג כמו למשל גוורצטרמינר ,פינו נואר ואחרים.
תחת ידיו של ארנסט לוסן מייצר היקב יינות ארומאטיים נהדרים המעניקים
תמורה מעולה למחירם הנוח.

פינו נואר רוזה
פפאלץ
2312

ריזלינג
פפאלץ
2313

גוורצטרמינר
פפאלץ
2310

פינו נואר
פפאלץ
2311
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גרמניה

MARKUS MOLITOR
מרקוס מוליטור

אחד היצרנים הטובים והכוכבים הגדולים של עמק המוזל .בשנת  1984נכנס מרקוס מוליטור לנעליו של אביו בניהול היקב בהיותו בן  20בלבד .מטרתו היתה ברורה :לייצר
יינות ריזלינג שנותנים כבוד למסורת ייצור היין בת  8הדורות של משפחת מוליטור ומייצגים בצורה הטהורה ביותר את הטרואר של אזור המוזל בגרמניה .כיום 35 ,שנה מאוחר
יותר ,נחשב מרקוס מוליטור לכוכב עולמי ולאחד היצרנים החשובים והנחשבים בגרמניה .היינות שלו מוערכים מאוד על ידי מבקרי היין החשובים בעולם וזכו בשנים האחרונות
פעמים רבות בציון  100ממבקר היין רוברט פרקר .היקב מטפח  15חלקות נפלאות בכרמים הטובים ביותר במוזל והיינות מיוצרים באופן ידני בשיטות מסורתיות ,בתסיסות
ספונטניות והקפדה בלתי מתפשרת על העבודה בכרם וביקב.

מהכוכבים הגדולים של עמק המוזל.
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פינו בלאן האוס קלוסטרברג
יבש
מוזל
2343

ריזלינג האוס קלוסטרברג
חצי יבש
מוזל
2333

ריזלינג האוס קלוסטרברג
יבש
מוזל
2335
 1ליטר

ריזלינג אלטה ריבן גפנים
ותיקות יבש
מוזל
2345

אוסטריה

ההתפתחות המהירה של תעשיית היין באוסטריה מציבה אותה כיום בשורה הראשונה של
יינות העולם .בסך הכל נטועים באוסטריה כ 485,000 -דונם כרמים ,מרביתם בענבים לבנים.
גרונר-ולטינלר הוא הזן המקומי הבולט והייחודי ,הוא הנטוע במעל שליש משטח הכרמים
והיינות המופקים ממנו זוכים להצלחה רבה בעולם .זנים לבנים נוספים הם וואלשריזלינג,
מולר-טורגאו ,פינו-בלאן ,ריזלינג ,פינו-גרי ועוד .הזן האדום הבולט הוא צווייגלט .מלבד יינות
לבנים ואדומים איכותיים מתמחה אוסטריה גם ביינות קינוח מעולים.
ההיסטוריה של הכורמות והיין באוסטריה עתיקה במיוחד ומגיעה עד לתקופה של
הקלטים ,עוד לפני הרומאים .לאחר גלי פלישה של הברברים לאורך מאות שנים,
בתקופת שרלמן ,שב ייצור היין לפרוח .כמו באזורים אחרים באירופה ,גם כאן היו
לכנסייה ולנזירים השפעה רבה על גילוי האזורים הטובים ביותר ופיתוח הכרמים.
בתקופה המודרנית חוותה אוסטריה משברים רבים כמו מלחמות העולם ,המשברים
הכלכליים וכמובן הפילוקסרה .לאחרונה שב היין האוסטרי לקדמת הבמה בזכות יינות
איכותיים מאוד אשר נהנים מביקוש הולך וגדל ברחבי העולם.
רוב היין האוסטרי מיוצר במזרח המדינה ,במרחק לא רב מהבירה וינה .האזורים החשובים
הם ווכאו ,קרמסטאל ,קמפטאל ,בורגנלנד ועוד .האקלים הקונטיננטלי ,בשילוב עם
היבולים הנמוכים יחסית יוצרים יינות עשירים ומלאים יחסית בעלי אופי שונה מהיינות
של גרמניה השכנה.
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אוסטריה

מהכוכבים הגדולים של אוסטריה

קראכר

משפחת קראכר מייצרת יינות איכות נודעים מזה שלושה דורות .סב המשפחה
הקים את היקב לאחר שלקח על עצמו את ניהול החווה המשפחתית באזור
בורגנלנד שבמזרח אוסטריה .בצעד שנראה אז תמוה מכר חלק מאדמות
החווה על מנת לרכוש עוד כרמים .אך עד מהרה הפכו יינות היקב למובילים
באוסטריה .בנו ,אלואיז קראכר התמקד ביצור יינות קינוח מעולים לצד
היינות היבשים .הוא קידם את יינות אוסטריה כולה תוך שהוא הופך לדמות
מוכרת ומובילה בעולם .כיום מנהל את היקב גרהארד קראכר ,הדור השלישי
במשפחה ,אשר ממשיך את דרכו של אביו ומייצר מגוון יינות מרשים ,החל
מיינות יבשים מקסימים ועד ליינות קינוח מהטובים בעולם.
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פינו גרי
בורגנלנד
2344

גרונר ולטלינר
בורגנלנד
2341

ריזלינג
בורגנלנד
2342

פורטוגל

מסורת ייצור היין בפורטוגל ארוכת שנים .מלבד יינות הפורט המפורסמים מייצרים במדינה
גם יינות לבנים ואדומים איכותיים מאינסוף זנים מקומיים ייחודיים.
הפורטוגלים ייצאו יינות לבריטניה כבר במאה ה .12-במאה ה ,17-כאשר הצרפתים והבריטים
נלחמו ויצוא יינות בורדו לבריטניה פסק ,החל לפרוח המסחר בין פורטוגל לבריטניה.
בתקופה זו התפתחה תעשיית יינות הפורט .על פי האגדה נולד הפורט בגלל הצורך לייצב
את היינות במהלך ההובלה הימית לבריטניה ולשאר מדינות אירופה .תוספת הברנדי
לחביות אפשרה ליינות לעבור בשלום את המסע הארוך (של אז) .הבריטים והפורטוגלים
הסדירו מיסוי נמוך במיוחד על יינות פורטוגליים ובכך עודדו את היבוא של יינות אלו .עד
היום בולטת המעורבות של משפחות בריטיות בתעשיית יינות הפורט ושמות אנגליים כמו
גרהמ'ס מתנוססים על אחדים מהטובים שבבתי הפורט.
המשטר הרודני אשר שלט בפורטוגל שנים רבות לא תרם להתפתחות התעשייה והפריחה
בענף הגיעה רק לאחר נפילתו .כך מצאה עצמה פורטוגל מפגרת אחרי שאר תעשיות היין
באירופה ומציעה עד היום יינות מצוינים במחירים נוחים למדי .כמו בשאר מדינות אירופה
גם כאן קיים מנגנון חוקי למתן שמות אזוריים ליינות .האזורים החשובים הם וינו-ורדה,
דואורו (כאן מיוצרים גם את יינות הפורט) ,דאו ,באיירדה ועוד .זני הענבים המשמשים לייצור
היינות הינם בעיקר זנים מקומיים אשר אינם מוכרים ברחבי העולם .היותר מוכרים ביניהם
הם טוריגה-נאסיונל ,טוריגה-פרנקה ,טינטה-ברוקה ,טינטה-רוריז (שם נרדף לטמפרניו),
טינטו-קאו .בשנים האחרונות נעשה שימוש גם בזנים הבינלאומיים המוכרים יותר.
היין הפורטוגלי המפורסם ביותר הוא כמובן הפורט .הפורט שייך למשפחת היינות המחוזקים,
הוא מתוק ומכיל אחוז כוהל גבוה יחסית ( .)18%-22%מעל  80זני הענבים המותרים בייצור
הפורט נטועים במעלה נהר הדואורו ואת היין מכינים ומיישנים בבתי הפורט שבוילה נובה
דה גאיה שעל חוף האוקיאנוס האטלנטי .מרבית יינות הפורט אדומים וניתן לחלק אותם
לשתי קטגוריות עיקריות )1 :יינות העוברים יישון ארוך בחבית או במיכל (טאוני ,רובי)LBV ,
 אלו הם יינות המוכנים בדרך כלל לשתייה מיד עם שחרורם לשוק ואינם דורשים תקופותיישון ארוכות בבקבוק )2 .יינות העוברים יישון קצר יחסית בחביות (וינטג' ,סינגל קווינטה) אך
דורשים תקופת יישון ארוכה בבקבוק לפני שמגיעים לשיאם .פורט נחשב כיין אריסטוקרטי
ומשמש כדז'סטיף (משקה סיום) נהדר בארוחות טובות.

פורטוגל

המלצה שלנו .תמורה אדירה למחיר

וידיגאל

יקב וידיגאל נוסד עוד בתחילת המאה הקודמת .לאחר שנרכש בשנות ה90 -
על ידי אנטוניו מנדס לופז (שמנהל אותו גם כיום) עבר היקב מהפכה ניהולית
וטכנולוגית שמאפשרת לו לייצר כיום ולמכור בהצלחה עצומה  3מיליון בקבוקים
בשנה ל 30 -מדינות ברחבי העולם 90% .מהיין מיועדים ליצוא ,מה שהופך את
יקב וידיגאל לאחד מיצואני היין הגדולים של פורטוגל .מרבית הכרמים נמצאים
באזור ליסבון בנוסף לכרמים באזורי היין החשובים האחרים של פורטוגל :דואורו,
דאו ,וינו ורדה ועוד .זני הענבים העיקריים הם טוריגה נאסיונאל ,טינטה רוריז,
קסטלאו ,סירה וקברנה סוביניון .המוטו שעומד מאחורי יינות וידיגאל הוא :היין
הטוב ביותר האפשרי במחיר הנמוך ביותר האפשרי .ואכן היינות של וידיגאל
ידועים ככאלו המעניקים תמורה יוצאת דופן למחירם.

פורטה  6לבן
ארינטו ,ויוסיניו ,ויונייה,
שרדונה
2346

פורטה  6רוזה
קסטלאו ,טינטה רוריז,
סירה
2347

פורטה  6אדום
אראגונס ,קסטלאו ,טוריגה
נסיונאל
2349
 1500מ״ל

פורטה  6אדום
אראגונס ,קסטלאו ,טוריגה
נסיונאל
2348

קוראג'ם אדום
טוריגה נסיונאל
2350
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פורטוגל

שמחת חיים פורטוגלית בכוס יין

קסאל גרסייה

אדום
דוארו
טוריגה נסיונאל ,טינטה רוריז
2375

היינות של קסאל גרסייה מייצגים ערכים של שמחת חיים ,רוח נעורים ,שיתוף ורגשות.
היקב שנוסד בשנות ה 30-מייצר יינות נהדרים שמתאימים לכל הזדמנות ומשדרגים
כל אירוע .היינות של קסאל גרסייה נמכרים כיום בהצלחה אדירה ב 70-מדינות ברחבי
העולם ומספקים תמורה מעולה למחירם הנוח.

וינו ורדה
2376

גרהמ׳ס

הפורט הרשמי של בית המלוכה הבריטי

פורט טאוני לבן
דואורו
2363
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פורט טאוני אדום
דואורו
2360

נוסד בשנת  1820על ידי וויליאם וג'ון גרהם בעמק הדואורו בפורטוגל .מאז ,לאורך שתי
מאות ,ממשיך גרהמ'ס ליהנות ממוניטין של אחד מבתי הפורט המובילים .איכות היין
של גרהמ'ס נשענת על ענבים משובחים שמקורם בחמש אחוזות בעמק הדואורו .הללו
ממוקמות בלב האזור ונהנות מטרואר מעולה ומתנאים אופטימאליים להבשלת ענבי
הפורט .היינות מהאחוזות השונות מתיישנים במרתפים ההיסטוריים של גרהמ'ס בוילה
נובה דה גאיה אשר נבנו בשנת  .1890כיום ,בבעלות משפחת סימינגטון הנודעת ,גרהמ'ס
הוא אחד מבתי הפורט הבודדים שנותרו בבעלות משפחתית בריטית .יינות הפורט של
גרהמ'ס מייצגים מסורת אדירה ,תרבות יין מרתקת ומקצוענות בלתי מתפשרת.

פורט LBV
דואורו
1428
 375מ״ל

פורט LBV
דואורו
2361

פורט טאוני  10שנים
דואורו
2362

ניו זילנד

אי אפשר להזכיר את ניו-זילנד בלי לחשוב על סוביניון-בלאן ,זן הענבים המזוהה כל
כך עם המדינה המרוחקת .יינות הסוביניון-בלאן הסופר ארומאטיים מאזור מרלבורו
באי הדרומי הפכו לשם דבר בעולם וכבשו לעצמם מקום של כבוד על מדפי היין
מסביב לגלובוס.
ראשיתה של תעשיית היין הניו-זילנדית נטועה עוד במחצית המאה ה 19 -אבל קפיצת
המדרגה הגדולה התרחשה רק בעשורים האחרונים עם קצב גידול מהיר ביותר בייצור
וביצוא .ניו-זילנד אינה יצרנית יין גדולה במונחים עולמיים אבל היא נחשבת איכותית
ובולטת בהרבה מגודלה הצנוע (יחסית) .כ 370,000 -דונם כרמים נטועים בשני האיים
המרכיבים את המדינה כאשר כשלושה-רבעים מהם מוקדשים לסוביניון-בלאן .סה"כ
הייצור השנתי עומד על  285מיליון ליטר יין בשנה ,כ 90 -אחוז (!) ממנו מיוצא.
הסוביניונים הניו-זילנדים יוצאי דופן באיכותם ונחשבים בין הטובים בעולם .יש אפילו
שיגידו הטובים ביותר .האקלים הייחודי בעל הקרינה החזקה יחד עם הטמפרטורות
המתונות מייצרים יינות בעלי ארומאטיות מתפרצת ויוצאת דופן .מלבד סוביניון-בלאן
מצטיינת ניו-זילנד גם ביינות פינו-נואר נהדרים שהולכים וצוברים פופולריות .זנים נטועים
אחרים הם זני בורדו ,סירה ,שרדונה ,ריזלינג ועוד.

Bright aromas of nettles, melon and grapefruit with flavours
of citrus and elegant acidity, giving a long refreshing finish.
A wine of remarkable intensity and style!

Shae tstefor avenur
with our highly awarded Marlborough Sauvignon Blanc
mudhouse.co.nz

Please drink responsibly. drinkaware.co.uk for the facts

ניו זילנד

סוביניון בלאן ניו-זילנדי אמיתי

מאד האוס

יקב מאד האוס (בית הבוץ) נוסד במרלבורו ניו-זילנד לפני כ 20 -שנה מתוך תשוקה
ליין ואהבת המקום .הבית שבנו המייסדים מאדמת המקום העניק ליקב את שמו.
כיום מייצר היקב מגוון יינות איכותיים שמיוצאים לרחבי העולם וזוכים באופן
עקבי להוקרה והצלחה בינלאומית .עיקר התמחותו של היקב ביינות סוביניון-בלאן
נפלאים אשר מייצגים נהדר את הסגנון הניו-זילנדי הארומאטי המפורסם.

סוביניון בלאן
מרלבורו
4007
 375מ״ל

סוביניון בלאן
מרלבורו
4005

סוביניון בלאן סינגל
וינארד
מרלבורו
4006

חלוצי נטיעות הכרמים באזור מרלבורו בניוזילנד

נד

ברנט מאריס גדל אל תוך עולם היין .אביו ,ג'ו מאריס ,היה מהנוטעים של הכרמים
הראשונים באזור מרלבורו בניוזילנד שהפך מאז למפורסם בעולם כולו .ברנט אף היה
הראשון מבני המקום שיצא ללימודי ייננות רשמיים .לאחר שצבר ניסיון בכמה מהיקבים
הידועים של האזור בחר ברנט בקפידה כמה אתרים איכותיים במיוחד עבור כרמי
המשפחה .בהתבסס על הידע הרב שצבר וההיכרות המעמיקה עם האזור הוא הקים
בשנת  2003את היקב שכולל כיום  2,700דונם כרמים על גדות הנהר וואיופאי .יינות Ned
הם פרוייקט אישי מאוד של ברנט ונקראים על שם פסגת ההר הסמוך לכרמים עליו נהג
לטפס כילד .היינות מייצגים את הרוח הצעירה והאנרגיה המיוחדת של אזור מרלבורו.
כ 80% -מהיין נמכר ליצוא.

סוביניון בלאן
מרלבורו
4000

פינו גרי
מרלבורו
4001
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ארגנטינה

ארגנטינה היא כיום אחת מיצרניות היין הגדולות והמובילות בעולם .היסטוריית גידול הגפנים
במדינה החלה עם הגעת הכובשים הספרדים לדרום אמריקה .אחרי ניסיונות לא מוצלחים לגדל
גפנים באזורי החוף ניטעו במהלך המאה ה 16 -גפנים באזורים ההרריים של המדינה .כמו באזורים
רבים אחרים באירופה ובאמריקה ,גם כאן היה לכנסיה חלק חשוב בהתפתחות תעשיית היין.
הקמת העיר מנדוסה בשנת  1561זרזה את התפתחות הענף באזור שהגיע במהירות רבה לממדים
מרשימים .היצרנים למדו כיצד לייצר יינות שישרדו את המסע למזרח המדינה ויספקו את הביקוש
של האוכלוסייה המתפתחת .לאחר גירוש הספרדים המשיכו גלי המתיישבים האירופאים להביא
עמם זני ענבים וידע רב אשר קידם רבות את ענף היין במדינה .השלמת מסילת הרכבת לאזור
מנדוסה בשנת  1885סייעה אף היא לפיתוח האזור ולתעשיית היין והמסחר בו.
המשך התפתחות הענף נבלם עם עליית שלטון הגנראלים והמצב הפוליטי והכלכלי ששרר במדינה
בתקופתו .רק בשנות השמונים של המאה ה 20 -החלו שוב היצרנים החשובים לפנות לשוק
הבינלאומי ולתת העדפה לאיכות על פני הכמות .המלבק ,אשר הגיע לארגנטינה מצרפת ,זוהה כזן
הבולט והפך לדומיננטי .מגמת השיפור האדיר באיכות התחזקה במהלך שנות התשעים .השקעות
גדולות של יקבים בינלאומיים ומשפחות יין מפורסמות זרמו למדינה והיינות החלו זוכים בהכרה
מחודשת ובהצלחה עצומה בשווקי היין ברחבי העולם.
כיום ידועה ארגנטינה כיצרנית יין איכותית מאוד ומתקדמת .אזורי היין מפוזרים לאורך חלקה
המערבי של המדינה .האקלים באזורים אלו מעולה לגידול ענבי יין .האזור החשוב והמפורסם
ביותר הוא מנדוסה בו מייצרים מעל  70%מכלל היינות של המדינה .אזורים נוספים הם לה-
ריוחה ,קטמארקה ,סלטה וריו-נגרו .הזנים האדומים העיקריים הינם מלבק ,קברנה-סוביניון ,מרלו,
קברנה-פרנק ,סירה ,טמפרניו ובונרדה .הזנים הלבנים העיקריים הינם טורונטס ,שרדונה ,מוסקט
אלכסנדרוני ,סוביניון-בלאן ופדרו-חימנז (השונה מזה הגדל בספרד).
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טבעי

סנטה חוליה

יקב זוקרדי מייצג  3דורות של חדשנות ואיכות בלתי מתפשרת .ברוח זו מנהלת
המשפחה את היקב מאז נטע אלברטו זוקרדי את הכרם הראשון באזור מאיפו
במנדוסה בשנת  .1963כיום מנוהל היקב על ידי חוסה אלברטו ובנו סבסטיאן והוא
נחשב לאחד המובילים והחשובים ביותר בארגנטינה .סדרת סנטה חוליה נקראת על
שם ביתו היחידה של חוסה – חוליה (ג'וליה) .ככזו מחויבת הסדרה ליינות המיוצרים
בסטנדרטים הגבוהים ביותר תוך הקפדה רבה על שמירה על הסביבה ועל הקשר עם
הקהילה המקומית .יינות סנטה חוליה של משפחת זוקרדי משלבים את התכונות
המעולות של שלושה תתי אזורים במנדוסה (מאיפו ,עמק אוקו וסנטה רוסה) .הכרמים
נטועים בגבהים של  1,800מ׳ עד  2,900מ׳ מעל פני הים .יינות סנטה חוליה מייצגים את
התמצית של מנדוסה :האקלים ,האדמה והאנשים.

"ממובילי השינוי ביינות ארגנטינה"
100

()Robert Parker - Wine Advocate

אל בורו
מנדוסה
מלבק
2423

מלבק
מנדוסה
2418

מלבק דל מרקדו
מנדוסה
2419

רזרבה שרדונה
מנדוסה
2420

רזרבה מלבק
מנדוסה
2421

רזרבה מלבק קברנה פרנק
מנדוסה
2422

צ׳ילה

צ'ילה היא אחת ממעצמות היין הגדולות והחשובות כיום בעולם .כמו בארגנטינה השכנה,
גם לצ'ילה הגיעו ענבי היין יחד עם הכיבוש הספרדי במאה ה .16 -הספרדים עודדו את
ייצור היינות בצ'ילה בעיקר למטרות דתיות .למרות הקשר החזק לספרד היתה לצרפת
דווקא השפעה משמעותית על התפתחות תעשיית היין של צ'ילה במהלך המאה ה.19 -
בעלי אחוזות שביקרו בצרפת החלו לטעת בשטחם זני ענבים שיובאו מבורדו וליישם את
שיטות הייצור הנהוגות בה.
לאורך מרבית המאה ה 20 -עצרו התהליכים הפוליטיים הפנימיים וחוסר היציבות הכלכלית
את התפתחות תעשיית היין .המהפכה הגיעה רק בשנות השמונים עם חזרת הדמוקרטיה.
רק בין השנים  1987ו 1993-ניטעו מעל מאה אלף דונם כרמים בזנים בינלאומיים חשובים.
המוקד עבר מייצור יינות פשוטים וזולים עבור השוק המקומי לייצור יינות איכותיים לשוק
הבינלאומי .התקופה התאפיינה בהשקעות עצומות ובמעבר לשיטות ייצור סופר מודרניות.
היין הצ'ילאני הפך שם נרדף לאיכות מצוינת במחיר הוגן וכבש לעצמו שטחי מדף הולכים
וגדלים בחנויות ברחבי העולם .צ'ילה הפכה לאחת מיצרניות היין המצליחות והחשובות
ביותר עולם.
צ'ילה נהנית מאקלים מעולה לגידול ענבי יין .הקרבה להרי האנדים במזרח ולאוקיינוס
השקט במערב ממזגת את הטמפרטורות והבידוד הגיאוגרפי מונע את התפשטות כנימת
הפילוקסרה ומזיקים נוספים .הגפנים בצ'ילה אינן מורכבות עד היום .אזורי היין החשובים
הם מאיפו הסמוך לסנטיאגו הבירה ,קזבלנקה ,ראפל ,מאולה ונוספים .מזה שנים רבות
עוסקים הצ'יליאנים בהתאמת זני הענבים השונים לאזור הגידול .הזנים האדומים הבולטים
הם קרמנר ,קברנה-סוביניון ,מרלו ,סירה ,פינו-נואר וקברנה-פרנק .הזנים הלבנים הבולטים
הינם שרדונה ,סוביניון-בלאן ,מוסקט אלכסנדרוני וטורונטס.
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היקב הגדול ,המפורסם והחשוב בצ'ילה .הצלחת יין עולמית

קונצ׳ה אי טורו

נוסד בשנת  1883על ידי דון מלצ'ור דה סנטייגו דה קונצ'ה אי טורו .כיום קונצ'ה אי טורו
הוא היקב הגדול ביותר בדרום אמריקה ואחד הגדולים והחשובים בעולם .עם היסטוריה
ארוכה ושטח כרמים עצום בכל אזורי הגידול החשובים בצ'ילה ,נחשב היקב לחלוץ
ומוביל בתחומים רבים .חדשנות ושאיפה למצוינות מאפיינות את היקב לאורך כל השנים
והתוצאה היא מגוון גדול של יינות נפלאים במגוון רמות מחיר ,החל בסדרות הבסיס
המצוינות המעניקות תמורה יוצאת דופן למחיר ועד ליינות הדגל האדירים שהפכו זה
מכבר לאייקונים בינלאומיים .יינות קונצ'ה אי טורו מיוצאים ל 145 -מדינות ברחבי העולם.
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פרונטרה סוביניון בלאן
2500

קסילרו דל דיאבלו
סוביניון בלאן
2508

פרונטרה שרדונה
2501

קסילרו דל דיאבלו
שרדונה
2509

פרונטרה קרמנרה
2502

קסילרו דל דיאבלו
קרמנרה
2510

פרונטרה מרלו
2503

קסילרו דל דיאבלו
קברנה סוביניון
2513

פרונטרה קברנה סוביניון
2504

קסילרו דל דיאבלו
מרלו
2512

קסילרו דל דיאבלו
רד בלנד
סירה ,קברנה סוביניון
1483
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The Devil's Cellar

דיאבלו בלאק
קברנה סוביניון
2511

דיאבלו דארק רד
סירה ,מלבק
1482

מרקז קאסה קונצ׳ה
קברנה סוביניון
2516

דון מלצ׳ור*
קברנה סוביניון
2519
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*כמות יינות מוגבלת
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ארצות הברית היא מעצמת יין עולמית .היא יצרנית היין הרביעית בגודלה בעולם ושחקנית
מפתח בכל הקשור למחקר היין ולאקדמיה .היין האמריקאי בעל מוניטין רב וידוע באיכותו
הגבוהה ,במיוחד במדינות קליפורניה ,וושינגטון ואורגון .היסטוריית היין בצפון אמריקה
נמשכת כבר כ 400 -שנה ,מאז הגיעו ראשוני האירופאים ליבשת החדשה .בעשורים
האחרונים של המאה ה 20 -עלה קרנו של היין האמריקאי בעולם והתפתחה מסורת של
ייצור יין מעולה .מאז הוא נמכר בהצלחה עצומה ברחבי העולם.
לא רבים יודעים שיין מיוצר בכל המדינות של ארצות הברית (אם כי לא בכולן מגדלים
ענבים) .גם בארצות הברית קיימת מערכת חוקים המסדירה מתן שמות אזוריים ליין אך
מנגנון ה(American Viticultural Area) A.V.A  -
                    האמריקאי שונה מאוד ממקבילו
האירופאי .הוא אינו מכתיב זני ענבים ושיטות יצור אלא מגדיר אזורים גיאוגרפיים בלבד .זני
הענבים העיקריים הם הזינפנדל המאוד פופולארי ,קברנה סוביניון ,מרלו וסירה .הלבנים
הנפוצים הם שרדונה וסוביניון בלאן אליהם מצטרפים כמעט כל הזנים הבינלאומיים
המוכרים .מגוון אזורי הגידול והטרוארים עצום .מרבית היינות בעלי אופי נגיש בדגש על פרי
מרוכז אם כי באזורי הגידול הקרירים יותר מייצרים יינות רבים בעלי אופי מעודן ו"קר" יותר.
מעל  1,200יקבים בקליפורניה מייצרים כ 90 -אחוזים מהיין האמריקאי כולו ב 107 -אזורי
יין מוגדרים ( .)A.V.Aקליפורניה לבדה היא יצרנית היין הרביעית בגודלה בעולם והפכה זה
מכבר לשם נרדף ליין איכותי .מהפכת האיכות של יינות קליפורניה החלה בשנות ה70 -
של המאה הקודמת .כמה יקבים חדשים שנוסדו בעמק נאפה נטעו את חזון היין האיכותי.
יקבים אלו נחשבים היום לאייקונים בינלאומיים .רוברט מונדבי והיקב הנושא את שמו היה
אחד החלוצים והפך לאב המייסד המזוהה עם הייננות המודרנית האיכותית בקליפורניה.
אזורי היין המפורסמים של קליפורניה הם העמקים נאפה ,סונומה וראשן-ריבר .אלו הם גם
אזורי האקלים הקרירים יותר הסמוכים לאוקיינוס הפסיפי .כ 70% -מיינות קליפורניה מגיעים
מהעמק המרכזי הנמתח לאורך כמעט  500ק"מ ומאופיין באקלים ים-תיכוני .תרומה חשובה
נוספת של קליפורניה לעולם היין היא מחלקת הגפן והיין של אוניברסיטת דייויס שנחשבת
לאחד ממוסדות המחקר החשובים ביותר בתחום.
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רוברט מונדאבי

רוברט מונדאבי הוא אייקון אמריקאי בינלאומי ואחת מדמויות היין המפורסמות ביותר ברחבי
העולם .מונדאבי נחשב לאחד מהאבות המייסדים של הייננות המודרנית האיכותית של קליפורניה.
במשך כשישים שנה הוא הוביל את תעשיית היין הקליפורנית ,החדיר שיטות יצור וגידול חדשניות
ושיטות שיווק מודרניות שלא היו מקובלות לפניו .עלייתו המטאורית של היקב היא עלייתה של
תעשיית היין הקליפורנית כולה .מונדאבי הוא בן למשפחה בעלת מסורת ארוכת שנים בייצור יין.
אחרי שעזב את היקב המשפחתי ( )Charles Krugבעקבות חילוקי דעות מקצועיים עם אחיו,
הקים רוברט בשנת  1966את היקב הנושא את שמו בעמק נאפה .עד מהרה זכו היינות האיכותיים
שייצר להצלחה מסחררת והיקב הפך למזוהה ביותר עם קליפורניה ואחד המפורסמים ביותר
בעולם .בהמשך נודע מונדאבי בשיתופי הפעולה המרתקים שיצר עם משפחות היין הידועות בעולם
כמו רוטשילד ופרסקובלדי .רוברט מונדאבי ,שהלך לעולמו בשנת  ,2008היה ועודנו השגריר הבלתי
רשמי של יינות קליפורניה בעולם.
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חלוץ הנטיעות באזור החוף המרכזי של קליפורניה

רוברט מונדאבי פרייבט סלקשן

היינן האגדי רוברט מונדאבי החל בנטיעת כרמים בחוף
המרכזי של בקליפורניה הרבה לפני שהאזור הפך שם
נרדף ליינות מצוינים .מונדאבי זיהה את הפוטנציאל
האדיר של האזור לגידול ענבי יין ויצור יינות באיכות
גבוהה ביותר .סדרת פרייבט סלקשן מייצגת את
התשוקה המוקדמת של רוברט מונדאבי לחוף המרכזי
ומציגה את אופי הפירותי הנפלא של היינות שעוצבו
בהשפעתו הממתנת האוקיאנוס השקט.

שרדונה חביות ברבן
קליפורניה
2905

מרלו חביות רום
קליפורניה
2906

קברנה סוביניון חביות ברבן
קליפורניה
2907

רד בלנד חבית שיפון
קליפורניה
מרלו ,מלבק ,קב .סוביניון,
פ .ורדו ,קב .פרנק
2908

וודברידג׳ מונדאבי

רוברט מונדבי הקים את יקב  Woodbridgeבקליפורניה בשנת  1979לאחר שביסס
את מעמדו כיצרן היין המוביל בארה"ב .בוודברידג' מאמינים שכרמים איכותיים וצוות
מיומן מביאים ליינות מעולים .התוצאה היא יינות מהנים מאוד ועשירים המעניקים
תמורה אדירה למחירם הנוח.

יינות תמורה למחיר מבית רוברט מונדבי

שרדונה
קליפורניה
2900

ווייט זינפנדל רוזה
קליפורניה
2901

מרלו
קליפורניה
2902

קברנה סוביניון
קליפורניה
2903

זינפנדל
קליפורניה
2904
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סאטר הום

היין הכי אמריקאי שיש

גוורצטרמינר
קליפורניה
2800

שרדונה
קליפורניה
2802

יקב סאטר הום הוקם לקראת סוף המאה ה 19 -בקליפורניה
כחלק מפריחת היקבים הגדולה של התקופה .אחרי
המשברים של מלחמות העולם ,המשבר הכלכלי הגדול
ותקופת היובש הוא הוקם מחדש בשנת  1948על ידי משפחת
 Trincheroובמהרה זכה מחדש להצלחה גדולה .כיום סאטר הום הוא אחד ממותגי
היין המוכרים והפופולאריים בארצות הברית ובעולם עם מגוון מרשים במיוחד של
יינות זניים מהנים למדי במחירים הוגנים ביותר.

מרלו
קליפורניה
2805

קברנה סוביניון
קליפורניה
2806

זינפנדל
קליפורניה
2807

בוגל

החלום האמריקאי בכוס יין

שרדונה
קליפורניה
2960
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פטיט סירה
קליפורניה
2961

למרות שמשפחת בוגל עוסקת בחקלאות למן המאה
ה 19 -נטעו וורן בוגל ובנו כריס את הכרם הראשון
שלהם בקלרקסברג קליפורניה רק בשנת .1968
"התכנית היתה להקים פרוייקט קטן ומעניין" מספרת פטי בוגל על הכרם ועל היקב שנוסד
 10שנים מאוחר יותר" .בסך הכל גדלנו ביחד עם הביקוש" .כיום מטפחת המשפחה כ6,500 -
דונם של כרמים ,רובם באזור  Clarksburgוהיתר באזורים Lodi, El Dorado, Sonoma
 , Amador, Russian River, Mendocinoועוד .סוד ההצלחה של היקב הוא בעבודה
היומיומית הקשה של בני המשפחה .בני הדור השישי שמנהלים את העסק היום ממשיכים
את הדרך תוך הכרה בעובדה שיין טוב נשען קודם כל על טיפול מסור ומקצועי בכרמים.

אסנשיאל
קליפורניה
זינפנדל ,סירה,
קברנה סוביניון ,פטיט סירה
2963

קברנה סוביניון
קליפורניה
2962

זינפנדל אולד וויינס
קליפורניה
2964

דרום אפריקה

היסטוריית ייצור היין בדרום אפריקה ארוכה ומפוארת .הבציר הראשון של המתיישבים ההולנדים
במקום מתוארך לשנת  .1659היקב המסחרי הראשון הוקם בשנת  1685ויינותיו ,בעיקר יינות
הקינוח ,הפכו לקראת סוף המאה ה 18 -מבוקשים במיוחד בקרב האצולה האירופאית .מאוחר
יותר הפכו הסכמי הסחר בין בריטניה וצרפת את ייבוא היינות הדרום אפריקאים ללא כדאי.
בשילוב עם כנימת הפילוקסרה אשר פרצה לקראת סוף המאה ה 19 -נפגעה קשות תעשיית היין
המקומית הקטנה .בתקופת משטר האפרטהייד והאמברגו הבינלאומי שהוחל בעקבותיו נמנע
יצוא משמעותי ועיקר היין הדרום אפריקאי נמכר בשנים אלו בשוק המקומי.
השינוי הפוליטי בשלהי המאה ה 20 -הביא להתעניינות מחודשת ביינות הדרום אפריקאים
ולביקוש גובר ברחבי העולם .השקעות משמעותיות והתמקדות ביינות איכות שינו את פני הענף
ותעשיית היין הדרום אפריקאית חזרה לתפוס מקום חשוב בשוק היין העולמי .אזורי היין העיקריים
של דרום אפריקה מרוכזים בקרבת חופי האוקיינוס האטלנטי וההודי .האזורים החשובים הם
סטלנבוש ,פאארל ,קונסטנטיה ,אלגין ,מפרץ וולקר ,קליין קארו ,נהר האורנג' ,נהר האוליפאנט
ורוברטסון .זן הענבים האדום המזוהה ביותר עם המדינה הוא הפינוטאז' .הוא נולד כאן בשנת
 1925כהכלאה בין פינו-נואר וסינסו (שכינויו בדרום אפריקה היה הרמיטאז') .זנים אדומים נפוצים
נוספים הם קברנה-סוביניון ,שיראז ,סינסו ,מרלו ,קברנה-פראנק ,גרנאש ,קריניאן וזינפנדל .בין
הלבנים בולט השנין-בלאן שהוא הזן הנטוע ביותר במדינה .לבנים חשובים נוספים הם שרדונה,
סוביניון-בלאן ,קולומבר ,ריזלינג גוורצטרמינר ומוסקט.
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ג'ונו

 ,Cape Wine Companyהיקב המייצר את יינות ג'ונו ,נוסד בשנת  2010על ידי היינן אקלאן ארסמוס במטרה לחלוק את היינות המצוינים המיוצרים באזור הקייפ של
דרום אפריקה עם אוהבי יין ברחבי העולם .הענבים ליינות סדרת ג'ונו מגודלים באזור "( Swartlandהאדמה השחורה") שבמערב הקייפ .זהו אזור יין בעל אקלים חם ויבש
שמתאים מאוד לזני עמק הרון .היינות המיוצרים תוך הקפדה רבה מציגים איכות גבוהה עם אופי פירותי עשיר ומהנה ביותר והם מעניקים תמורה יוצאת דופן למחירם.

מהלב של דרום אפריקה לאוהבי היין בעולם
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שנין בלאן
סווארטלאנד
2808

שיראז מורבדר ויונייה
סווארטלאנד
2809

גרנאש נואר
סווארטלאנד
2810

פינוטאז'
סווארטלאנד
2811

שיראז
סווארטלאנד
2812
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תמורה נפלאה למחיר מאזור היין המפורסם של הר השולחן

קומאלה

יינות יקב קומאלה משקפים את מסורת ייצור היין ארוכת השנים
של דרום אפריקה ,את ההתחדשות והאומץ של תושביה וכן את
הטרואר הנהדר של אזורי היין המיוחדים .יינות קומאלה הינם
יינות פירותיים ,עשירים ומהנים .כרמי היקב נטועים ברחבי אזורי
היין האיכותיים של דרום מערב המדינה ושיתוף הפעולה ההדוק
בין הכורמים לצוות הייננים מאפשר יצירת יינות המהווים תמורה
נפלאה למחיר.

שנין בלאן
וורסטר
2600

שיראז
וורסטר
2601

פינוטאז׳
וורסטר
2602

ספייר

ממוקם בסטלנבוש ,יקב ספייר הוא אחד הוותיקים בדרום אפריקה עם היסטוריה
מתועדת בת למעלה מ  300שנים .כיום ,בבעלות משפחתית ,מטפח היקב  650דונם
כרמים וממשיך כל העת להשקיע ולהתחדש תוך שאיפה מתמדת למצוינות יד ביד
עם הקפדה עצומה על קיימות ושמירת הסביבה.

מסורת של  300שנות תשוקה ליין איכותי

סיגנצ'ר שנין בלאן
הקייפ המערבי
2813
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סיגנצ'ר קברנה סוביניון
הקייפ המערבי
2814

סיגנצ'ר פינוטאז'
הקייפ המערבי
2815

סיווארד שנין בלאן
הקייפ המערבי
2816

סיווארד שיראז
הקייפ המערבי
2817

אוסטרליה

תעשיית היין של אוסטרליה היא סיפור הצלחה אדיר .כ 2,000 -יקבים הפזורים על פני
כל תת היבשת הופכים את אוסטרליה ליצרנית היין החמישית ויצואנית היין הרביעית
בגודלה בעולם .כ 60 -אחוזים מכלל הייצור מיועדים ליצוא והיין הינו אחד מענפי
הכלכלה המשמעותיים של המדינה .מעבר לגודלה ידועה תעשיית היין האוסטרלית
גם ביעילות רבה המתבטאת בסטנדרטים הגבוהים ובאיכויות שהיא מספקת במחירים
תחרותיים למדי.
סיפור ההצלחה של היין האוסטרלי הוא סיפור של התמדה ,חדשנות ותעוזה .ענבי היין
הראשונים הגיעו לאוסטרליה בשלהי המאה ה 18 -אבל הקפיצה הגדולה התרחשה
רק בשנות השמונים והתשעים של המאה ה .20 -בשנים אלו קצב הגידול השנתי
של ענף היין האוסטרלי היה לעיתים קרובות דו ספרתי .גם בתחום המחקר והפיתוח
נחשבת אוסטרליה בין המובילות בעולם .מחלקת היין והגפן באוניברסיטת אדלייד הינה
מהחשובות בעולם ואחראית לפיתוחים טכנולוגיים רבים והתקדמות במחקר הטיפול
בכרמים והצדדים הטכניים והכימיים של ייצור היין.
ייצור היין מתמקד לכל רוחב חלקה הדרומי והקריר יותר של המדינה .כמה מהאזורים
המפורסמים הם אדלייד הילס ,עמק בארוסה ,קונאווארה ומקלארן ווייל במדינת South
 ,Ausraliaעמק יארה במדינת  ,Victoriaעמק האנטר במדינת New South Wales
ועוד .שיראז הוא הזן האדום הנטוע ביותר והמזוהה ביותר עם אוסטרליה אבל בהחלט
לא היחידי .זנים אדומים משמעותיים נוספים הם קברנה-סוביניון ,מרלו ,פינו-נואר,
גרנאש ומורבדר .בין הלבנים הבולטים נמצאים שרדונה ,סמיון ,סוביניון בלאן וריזלינג.
בלנדים אוסטרלים פופולריים הם קברנה-שיראז וגרנאש-סירה-מורבדר (.)GSM
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אוסטרליה

שילוב אוסטר לי מנצח בין יין טוב לערכים סביבתיים

בנרוק סטיישן

קרוב ל 20 -שנה מייצאים יינות בנרוק סטיישן לעולם את הרוח האוסטרלית ,את ההנאה מיין אוסטרלי
טוב ואת ערכי שימור הסביבה .היקב ממוקם בלב אזור סאות' אוסטרליה ומייצר יינות טובים במחירים
הוגנים ביותר תוך אחריות סביבתית גבוהה ושיטות ייצור ברות קיימא .חלק נכבד מהכנסות היקב
מוקדשות לפרוייקטים של שימור ערכי טבע ברחבי העולם.

שרדונה
דרום אוסטרליה
3061
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שיראז
דרום אוסטרליה
3063

קברנה סוביניון
דרום אוסטרליה
3064

קברנה סוביניון שיראז רזרב
דרום אוסטרליה
3065

קטלוג אלכוהול 2021

115

DRINKS ON
THE HOUSE.

אלכוהול

FROM THE HOUSE OF ANGOSTURA, THE WORLD’S FINEST RUM
RANGE HAS A GREAT NEW LOOK. CAREFULLY CRAFTED TO LOOK
AS GOOD AS IT TASTES.

WWW.ANGOSTURA.COM
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רום

אנגוסטורה

אנגוסטורה הינה אחת מיצרניות הרום המובילות באיים הקריביים .החברה
אשר מרכזה בטרינידד מיצרת מגוון סוגי רום איכותיים והיא מובילה בעולם
בתחום הביטרס .הרעיון נולד בשנת  1824על ידי ד"ר סייגרט,מהעיר אנגוסטורה
בונצואלה שהיה כירורג כללי בצבאו של סימון בוליבר .ב  1875עבר העסק
המשפחתי לטרינידד .בתחילת המאה ה 20 -היתה החברה ספקית רשמית לבתי
המלוכה הפרוסי ,הספרדי והאנגלי .כיום זוכים המותגים של אנגוסטורה בפרסים
בינלאומיים רבים על איכותם הבלתי מתפשרת ומשווקים ב  164מדינות ברחבי
העולם.

אנגוסטורה רזרבה  3שנים
8200
 700מ״ל
כשר

אנגוסטורה  5שנים
8201
 700מ״ל
כשר

אנגוסטורה 1919
8203
 700מ״ל
כשר

אנגוסטורה  7שנים
8202
 700מ״ל
כשר

אנגוסטורה 1824
 12שנה
8204
 700מ״ל
כשר

ביטרס

אנגוסטורה
ארומטיק ביטר
8210
 200מ״ל
כשר

אנגוסטורה
אורנג׳ ביטר
8211
 100מ״ל
כשר

אנגוסטורה
ארומטיק קקאו
8206
 100מ״ל
כשר

אנגוסטורה
אמארו
8205
 700מ״ל
כשר
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ג׳ין
ג'ין No. 3

לונדון דריי ג'ין אייקוני וזוכה פרסים בינלאומיים המיוצר על ידי חברת
המשקאות הבריטית הנודעת ( Berry Bros. & Ruddנוסדה בשנת
 .)1698שמו של הג'ין מתייחס למבנה ההיסטורי של החברה ברחוב
סנט ג'יימס בלונדון .שילוב נדיר של מומחיות ואמנות יצר ג'ין משובח
במיוחד בעל איזון מושלם בין ניחוחות ערער ,הדרים ותבלינים.

 No.3לונדון דריי ג'ין
8554
 700מ״ל

וויסקי
לדאייג סינגל מאלט ,האי מאל

שמו של וויסקי סינגל מאלט משובח זה נגזר משם
האזור בו הוא מיוצר ( )led-chigשפירושו בגאלית
העתיקה ( safe havenגן העדן הבטוח) .וויסקי
לדאייג מיוצר במזקקת טוברמורי באי מאל .המזקקה
משתמשת בתהליך הליתות ויצירת התירוש בכמויות יותר גדולות של כבול אשר
מעניק לוויסקי ניחוחות כבוליים מעושנים לצד טעמים פירותיים וסיומת ארוכה.

לדאייג  10שנה*
7080
 700מ״ל

*כמות מוגבלת

דינסטון סינגל מאלט,
היילנדס

מזקקה צעירה יחסית אשר נוסדה בשנת
 1965בכפר דון שבאזור ההיילנדס .היא הוקמה על חורבות מפעל כותנה ששכן
על גדות נהר הטייט הידוע במימיו האיכותיים .איכות המים הגבוהה הביאה
את אנשי הכפר להבנה שייצור וויסקי במקום פשוט מתבקש .באמצע שנות
ה ,80-לאחר מספר שנים של הצלחה איכותית גדולה ,נקנתה המזקקה בידי
חברת הוויסקי הנודעת ברן-סטיוארט וכעת ניתן לרכוש את הוויסקי העדין
והפירותי של דינסטון ברחבי העולם .הסינגל מאלטים של דינסטון מבוקבקים
ללא סינון בקור ,ללא תוספות צבע ובחוזק של  46.3%אלכוהול.

118

דינסטון וירג,ן אוק
7050
 700מ״ל
כשר

דינסטון  12שנה
7051
 700מ״ל
כשר

אלכוהול

וויסקי
בונהאבן סינגל מאלט ,האי איילה

מזקקת בונהאבן ( )Bunnahabhainהוקמה ב 1881-על צוק במפרץ קטן לחופו הצפוני של האי איילה והיא הנחבאת ביותר אל
הכלים מבין שאר מזקקות האי .גם שמה הוא מן הקשים להגיה מבין שמות מזקקות הוויסקי של סקוטלנד .בתרגום מגאלית ,פרוש
המילה בונהאבן היא "פי הנהר" .לאורך השנים היה הוויסקי של בונהאבן הסוד השמור של חובבי הסינגל מאלטים המושבעים
ביותר .כיום ,לאחר רכישת המזקקה על יד חברת ברן-סטיוארט ,הפך הוויסקי לנפוץ בעולם וצובר לעצמו עדת מעריצים גדולה
ברחבי העולם.

בונהאבן סטיורידייר*
7073
 700מ״ל

בונהאבן  18שנה*
7071
 700מ״ל

בונהאבן  12שנה*
7070
 700מ״ל

בונהאבן  25שנה*
7072
 700מ״ל

גלנפרקלס סינגל מאלט ,ספייסייד

מזקקת גלנפרקלס ידועה בייצור סינגל מאלטים מעולים בסגנון המסורתי של אזור ספייסייד עם השפעת שרי מרשימה.
המזקקה נרכשה על ידי ג'ון גרנט בשנת  1865ומאז נמצאת בבעלות המשפחה .מחויבותה של משפחת גרנט לשיטות זיקוק
מסורתית ,בשילוב עם הגודל הייחודי וצורת המזקקות ,חביות עץ האלון שנבחרות במיוחד ,הניסיון והמומחיות הם שמאפשרים
את האיכויות הנפלאות של הסינגל מאלטים הפירותיים הנהדרים של גלנפרקלס.

גלנפרקלס הריטאג׳
7010
 700מ״ל

גלנפרקלס  12שנים
7013
 700מ״ל
*כמות מוגבלת

גלנפרקלס  15שנים
7017
 700מ״ל
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*GAUTIER VS: “BEST VS” at World Cognac Awards 2017; GAUTIER VSOP: “BEST COGNAC VSOP” at San Francisco World Spirits Competition 2018;
GAUTIER XO: “WORLD’S BEST COGNAC” at World Cognac Awards 2015, “GOLD MEDAL” at San Francisco World Spirits Competition 2016.
! צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות:אזהרה

אלכוהול

וויסקי
ווטרפורד סינגל מאלט ,אירלנד

פרוייקט צעיר ומרתק בהובלת אגדת הוויסקי מארק רנייר .המזקקה
ממוקמת על גדות הנהר סואיר באזור החוף הדרום מזרחי של אירלנד.
כאן מצאו המייסדים את המרכיבים הנדרשים לייצור וויסקי באיכות יוצאת
דופן :מי מעיינות הנשאבים מבארות עתיקות ,שעורה באיכות הגבוהה
בעולם וצוות של מזקקים מיומנים בעלי תשוקה וחזון .שיטות העבודה
בווטרפורד מושפעות מתפיסת הטרואר והכרמים היחידניים של עולם היין.
כל חלקת שעורה זוכה למעקב צמוד והיא נקצרת ,מזוקקת ומתיישנת
בנפרד בחביות יין צרפתיות ואמריקאיות .התוצאה היא סינגל מאלטים
משובחים מחוות גידול בודדת בעלי אופי ייחודי ואיכות יוצאת דופן.

ווטרפורד באלימורגן*
7052
 700מ״ל

ווטרפורד שיסטאון*
7053
 700מ״ל

קוניאק
קוניאק גוטייה

בית גוטייה מייצר קוניאק משנת  1755והוא אחד מיצרי הקוניאק הוותיקים והמוערכים ביותר .לאורך הדורות המשיכו בני
משפחת גוטייה לקדם את ייצור הקוניאק האיכותי ולצבור ניסיון אדיר ביישון תזקיקים איכותיים .לגוטייה תנאים אידיאליים
ליישון קוניאק משובח במרתפיו ההיסטוריים ובמיוחד במרתף "גן העדן" בו מתיישנים קוניאקים בני מאה שנים ויותר .קוניאק
גוטייה מצטיין בטעמו המשובח והוא נהנה ממוניטין עצום ברחבי העולם.

גוטייה V.S
8850
 700מ״ל

גוטייה V.S.O.P
8552
 700מ״ל

*כמות מוגבלת

גוטייה X.O
8553
 700מ״ל
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שקד
קטלוג יינות ואלכוהול 2021

בית יעקב שקד ,אלוף דוד  ,40רמת-חן ,רמת-גן52232 ,
טלפון | 03-7447575 :פקס03-7447675 :
info@shaked-bros.co.il
הפצה :היכל היין שקד-גולן בע״מ | 077-9708999
www.shaked-bros.co.il

