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שראל ויין הולכים יד ביד מראשית קיומו
של העם היהודי בארץ .לאורך השנים
נמצאו באיזור ישראל מבנים לייצור יין

שמתוארכים לזמנו של ישו ואף מוקדם יותר.
ייצור היין באזור ישראל מוזכר גם בתנ”ך

ובתולדותיהם של העמים ששלטו בישראל
לאורך ההיסטוריה .סיפור היין המודרני מתחיל
בשלהי המאה ה 19-כאשר הברון רוטשילד,
במסגרת הפרויקטים לעידוד ההתיישבות
בארץ ,הקים מספר יקבים הפעילים עד היום.

כיום ניתן למצוא בישראל עשרות רבות של יקבים גדולים ועוד מאות של יקבים
קטנים המייצרים כמויות קטנות של יינות איכות .האקלים הים תיכוני השורר
באזורי היין העיקריים :הגליל והגולן ,הרי יהודה ,והשומרון והנגב ,מאפשר ייצור
של יינות שונים ומגוונים .הרכבי הקרקע בישראל מגוונים למדי ,כגון אבן-גיר ואבן
בזלת ,אדמת סחף או אדמת חמר ומאפשרים גידול של ענבים מזנים שונים.
בין הזנים הנפוצים ביותר ניתן למצוא את הקברנה סוביניון ,קריניאן
ומרלו האדומים ואת הפרנץ' קולומבר ,סוביניון בלאן ושרדונה הלבנים.

3

ישראל

מרום הגליל

הרי יהודה

4

יקב בן דוד
BEN DAVID WINERY
יקב בבעלות משפחתית השוכן בקיבוץ שמיר שבגליל העליון.
היקב נוסד בשנת  2004מתוך מסורת שהחלה דרכה עוד
במרוקו ,בה נספגה תרבות היין בשורשי משפחתו של היינן,
יואב טדגי .את תרבות היין,
הניסיון והידע ,ירש יואב מאביו
וביחד עם רעייתו ,דליה ,מימש
את חלום היצירה .יחד הקימו
את היקב בשאיפה לספק חוויה
לכל טועם .הכרמים נטועים
בפסגות כרם בן זמרה במרום
הגליל .המיקום ההררי מספק
אקלים וקרקע אופטימליים
לגידול ענבי יין משובחים.

5

ישראל

18

אדר ADAR

יין לבן ,סוביניון בלאן ושרדונה,
 12.5%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 7354
7290013755346
 12בארגז

12

אנה גוורצטרמינר
ANNA GEWÜRZTRAMINER
יין לבן 13% ,אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 7356
7290013755094
 12בארגז

14

דולמן DOLMEN
יין רוזה ,גראנש ,ברברה
 13%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 7353
7290013755308
 12בארגז

4

מרום הגליל

דליה DALYA

יין אדום ,קברנה סוביניון ,קברנה
פרנק ,מרלו ופטי ורדו,
 14.5%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 7351
7290013755377
 12בארגז

רומי ROMI

יין אדום ,קברנה סוביניון ,סירה,
קברנה פרנק ומרלו,
 14%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 7350
7290013755391
 12בארגז

בן דוד אדום
BEN DAVID RED

יין אדום ,מרלו וקברנה סוביניון,
 13%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 7355
7290013755179
 12בארגז

כרם אליה KEREM ELYA

יין אדום ,פטי ורדו ,פטיט סירה ,מרלו,
 14%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 7352
7290013755292
 12בארגז

יקב אפוד
EPHOD WINERY
"וְעָ ׂ
שו ּ אֶ ת הָ אֵ פֹד זָהָ ב ְּת ֵכלֶת וְאַ ְר ּגָמָ ן ּת ֹולַעַ ת ׁ ָשנִי ו ׁ ְֵש ׁש מָ ׁ ְשזָר
מַ עֲ ֵ ׂ
שה ח ֹ ׁ ֵשב" (ספר שמות ,פרק כ"ח ,פסוק ו').
יקב אפוד הוקם בשנת  2015ע"י איש היין הוותיק והמוערך
דוד סויסה .סויסה בעל ניסיון עשיר של שני עשורים בייצור
יינות 'גראן קרו' בבורדו ,בצרפת.
בשנת  2014עלה דוד לישראל עם משפחתו ועם חזון לייצר
יין ישראלי איכותי ,תוך יישום שיטות הייצור המסורתיות שרכש
במרוצת השנים בבורדו .כצעד
ראשון החל דוד לחקור את
אזורי גידול היין בישראל על
מאפייניהם השונים והייחודיים.
לאחר שמצא את האזורים,
הכרמים ,והאנשים המתאימים,
הגשים את חזונו ,והקים את
יקב אפוד בו מיוצרים יינות
המבטאים בצורה האופטימלית
את אופיו וניסיונו של סויסה,
כמו גם את הטרואר הישראלי הייחודי.

7

ישראל

18

טל TAL

יין רוזה ,פינו נואר ,שרדונה
 12%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 7540
7290018867037
 12בארגז

16

14

כפר רות

רגש REGESH

יין אדום ,קברנה סוביניון,
 14%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 75411
7290014151598
 12בארגז

כתר KETER

יין אדום ,קברנה סוביניון ,מרלו,
 14.2%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 75422
7290014151581
 12בארגז

אביתר EBIATAR

יין אדום ,קברנה סוביניון ,פטי ורדו,
 14%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 7543
7290014151604
 6בארגז

יקב שור אסטייט
SHORR ESTATE WINERY
ההיסטוריה הענפה של משפחת שור עם עולם היין מתחילה כבר
ב .1848 -המשפחה הייתה מהחלוצות של ייצור היין הישראלי,
ויצרה יינות שלימים יהיו מפורסמים בעולם כולו.
בשנת  2010אלי שור ,דור
שביעי למשפחה הירושלמית,
מחליט לטעת כרמים בשטחים
שבבעלות המשפחה ובכך
להעביר את השליטה עלתהליך
ייצור היין כולו בחזרה ליקב.
השטחים שבאזור נחל שקמה
ושפלת יהודה ,שבהם ניטעו
הכרמים הראשונים ,נבחרו
בזכות יכולתם להעניק לגפנים
אופי ים תיכוני עסיסי ועשיר
בטעמי פרי ותבלינים ובכך ליצור יינות בעלי אופי שישאו בגאווה
את חותמו של יקב שור.
צבי סקייסט ,בוגר אוניברסיטת אדלייד שבאוסטרליה ,איש יין
ותיק עם ניסיון עשיר בארץ ובעולם ,הוא יינן יקב שור .ביינות
שמייצר יקב שור ניתן ל להרגיש את אישיותו המיוחדת של
סקייסט ,את הידע העשיר שברשותו ואת נסיונו הרב.
יקב שור אסטייט מייצג דורות של ניסיון ועשיה ,תשוקה ,טכנולוגיה
ובעיקר אהבה ליין ולארץ ישראל.

9

ישראל

מרלו MERLOT

יין אדום יבש 12% ,אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5716
7290010287246
 12בארגז

קברנה סוביניון
CABARNET SAUVIGNON
יין אדום יבש 13% ,אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5715
7290010287239
 12בארגז

אמרלד ריזלינג
EMERALD RIESLING

יין לבן חצי יבש 11.5% ,אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5717
7290010287253
 12בארגז

מישור אדומים

ישראל

שקמה מרסלאן-פטיט ורדו
שקמה קברנה סוביניון
SHIKMA
SHIKMA
MARSELAN-PETIT VERDOT CABERNET SAUVIGNON
יין אדום יבש,
 12.5%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5733
7290010287437
 12בארגז

יין אדום יבש,
 12.5%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5732
7290010287307
 12בארגז

מישור אדומים

שקמה שני
SHIKMA SCARLETT

יין אדום יבש ,קברנה סוביניון ,מרלו,
פטי ורדו,
 12.3%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5735
7290010287451
 12בארגז

11

שקמה שני חצי יבש
SHIKMA SCARLETT
SEMI DRY

יין אדום חצי יבש ,קברנה סוביניון,
מרלו ,פטי ורדו,
 11.6%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5736
7290010287482
 12בארגז

שקמה מרלו
SHIKMA MERLOT
יין אדום יבש,
 12.1%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5734
7290010287444
 12בארגז

ישראל

שקמה רוזה
SHIKMA ROSE

יין רוזה יבש ,מרלו ,סירה,
 11.6%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5741
7290010287215
 12בארגז

שקמה מרסאן-מוסקט
SHIKMA
MARSANNE-MUSCAT
יין לבן יבש 13% ,אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5731
7290010287314
 12בארגז

שקמה מוסקט
SHIKMA MUSCAT
יין לבן יבש,
 12.3%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5737
7290010287468
 12בארגז

שקמה מוסקט חצי מתוק
SHIKMA MUSCAT
SEMI SWEET
יין לבן חצי מתוק,
 11%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5738
7290010287475
 12בארגז

מישור אדומים

ישראל
12

שער הגיא מרסלאן
SHA'AR HA-GAI
MARSELAN
יין אדום יבש,
 12.5%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5752
7290010287567
 6בארגז

9

12

שער הגיא פטיט סירה
SHA'AR HA-GAI
PETIT SYRAH
יין אדום יבש,
 12%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5751
7290010287550
 6בארגז

12

9

מישור אדומים

שער הגיא מרלו
SHA'AR HA-GAI
MERLOT

13

יין אדום יבש,
 13%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5754
7290010287581
 6בארגז

שער הגיא בלנד אדום
SHA'AR HA-GAI
RED BLEND

יין אדום יבש ,פטיט סירה ,מרסלאן וסירה,
 12.5%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5755
7290010287598
 6בארגז

שער הגיא קברנה סוביניון
SHA'AR HA-GAI
CABERNET SAUVIGNON
יין אדום יבש,
 12.8%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5753
7290010287574
 6בארגז

ישראל
18

18

כרם אברהם קברנה סוביניון
KEREM AVRAHAM
CABERNET SAUVIGNON
יין אדום יבש,
 15%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5762
7290010287673
 6בארגז

18

הר המור בלנד אדום
HAR HA MOR
RED BLEND

יין אדום יבש ,קברנה סוביניון ,מרלו ,פטי ורדו,
 14.5%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5771
7290010287703
 6בארגז

18

18

מישור אדומים

קדרון פטי ורדו
KIDRON PETIT
VERDOT
יין אדום יבש,
 14.5%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5763
7290010287680
 6בארגז

השילוח מלבק
HASHILOACH MALBEC
יין אדום יבש,
 14.8%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5764
7290010287697
 6בארגז

חומה מרלו
HOMA MERLOT
יין אדום יבש,
 14.5%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 5761
7290010287666
 6בארגז

צ

רפת

היא

החשובה

ארץ
ביותר

ייצור

היין

וביתם

של

אזורי היין המפורסמים בעולם

ביניהם :בורגון ,שמפיין ובורדו .במשך

מאות שנים ייצור יין בצרפת היה בכמות
ובאיכות גבוהות יותר מכל מדינה אחרת .יין
נטמע בתרבות הצרפתית כמעט בכל רמות
החברה .זהו משקה של האליטה ושל פשוטי
העם כאחד ,וסמל חשוב בדת הקתולית
השולטת בצרפת .העובדה הזאת לבדה
מעלה את ערך היינות הצרפתיים למעמד
מיסטי .ואכן ,הזנים שמוצאם בצרפת אומצו
בכל העולם ,יחד עם השיטות לייצור יין.

15

היין הצרפתי הגדיר את הדרך בה אנחנו חושבים על יינות גדולים ויין בכלל.
יצרני היין הצרפתיים המציאו את המושג 'טרואר' .באופן מסורתי ,הצרפתים היו
כל כך משוכנעים שטבע וגיאוגרפיה הם אלו שמעצבים את היין ,עד שמעולם
לא הייתה מילה צרפתית ליינן .במקום זאת ,המונח הנפוץ ,ויניירון (,)Vigneron
מתאר את תפקיד האדם כצנוע יותר .פירושו של ויניירון הוא 'מגדל ענבים'.
האובססיה של החקלאים הצרפתיים לגיאוגרפיה הביאה החל משנות השלושים ,לפיתוח
מערכת תקנות ופיקוח ע"י המדינה המכונה ( AOCכיום גם  .)AOPמדי שנה צרפת מייצרת
לבדה מספר עצום של  6מיליארד בקבוקים לבציר! צרפת ואזורי היין הרבים שבה הם
מקורם של כמה מזני הענבים הפופולריים והחשובים ביותר בתעשיית היין העולמית
ביניהם :קברנה סוביניון ,מרלו ,סירה ,שרדונה ,סוביניון בלאן ,סמיון ורבים נוספים.

צרפת

בורדו

לנגדוק

16

וינובל ולאס
VINOBLES VELLAS
וינובל ולאס הוא עסק משפחתי הממוקם בין הערים טיירן
וקרס ,סמוך למונפלייה ,בין פיק סנט לופ לים התיכון .אחוזת
מאס דו פונט מהווה את מרכז הפעילות של היקב ,וסביבה
 120דונם של כרמים המחולקים ל 5-אחוזות יין .משפחת
ולאס מקפידה על שימור התרבות והמסורת המשפחתית.
כמשפחה ששורשיה נטועים באדמה זו שנים רבות היא
רוחשת כבוד רב לאדמה
ולסביבה,

ובשטח

היקב

משתרעים מעל 10,000
דונם של שדות

דגנים

ומטעי זיתים ,ואפילו מרעה
לשוורים וסוסים מסורתיים.

17

צרפת

פאי ד'אוק

דום דו פונט קברנה סוביניון
DOME DU PONT
CABARNET SAUVIGNON
יין אדום יבש 14% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 11605
3760027608869
 6בארגז

דום דו פונט סינסו
DOME DU PONT
CINSAULT

יין רוזה יבש 12.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 11610
3760027605462
 6בארגז

דום דו פונט סירה
DOME DU PONT
SYRAH

יין אדום יבש 14.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 11600
3701086305405
 6בארגז

צרפת

10

10

פאי ד'אוק

לה קוק שרדונה
LE COQ CHARDONNAY
יין לבן יבש 13% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 11623
3701086306730
 6בארגז

19

לה קוק קברנה סוביניון
LE COQ CABARNET SAUVIGNON
יין אדום יבש 15% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 11620
3701086305528
 6בארגז

לה קוק מלבק
LE COQ MALBEC

יין אדום יבש 14% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 11625
3701086305719
 6בארגז

צרפת

פאי ד'אוק

פויזן בלאן
POISON BLANC
יין לבן יבש ,סובניון בלאן,
 12%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 11618
3701086305030
 6בארגז

פויזן רוזה
POISON ROSE

יין רוזה יבש ,פינו נואר 13.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 11615
3701086303562
 6בארגז

פויזן רוז'
POISON ROUGE

יין אדום יבש ,מרסלאן 13.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 11612
3701086304583
 6בארגז

שאטו מאסיו בוטה
CHATEAU MASSIEU BOUTET

האחוזה נמצאת בבעלות משפחת מאסיו כבר דורות רבים,
על פי מסמכים קדומים משנת  .1753כיום השרביט הועבר
לידי ורוניק ,ביתם של מישל וז'אן-פרנסואה מאסיו ובעלה
לאו .כרמי האחוזה נפרשים על שטח של כ  250דונם אשר
בהם נטועים הזנים קברנה
סוביניון,

מרלו,

קברנה

פרנק ,מלבק וגם הזנים
הלבנים סוביניון בלאן ,סמיון
ומוסקדל,
יינות היקב.
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ומהם

עשויים

צרפת

שאטו מאסיו בוטה
CHÂTEAU MASSIEU-BOUTET
ZERO SULPHITES

שאטו מאסיו בוטה גראן קווה
CHÂTEAU MASSIEU-BOUTET
GRAN CUVEE

מאסיו בוטה לה וי רוזה
MASSIEU-BOUTET
LA VIE EN ROSE

מאסיו בוטה סוביניון בלאן
MASSIEU-BOUTET
SAUVIGNON BLANC

יין אדום יבש ,מרלו 14% ,אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 11810
3770019952016
 6בארגז

יין אדום יבש,מרלו ,קברנה סוביניון,
 13%אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 11815
3770019952030
 6בארגז

בורדו

יין רוזה יבש ,מרלו ,מלבק 12% ,אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 11805
3770019952023
 6בארגז

יין לבן יבש 12% ,אלכוהול ,כשר.
 750מ“ל ,מק"ט 11800
3770019952009
 6בארגז

ה

יוונים הקדמונים קראו לאיטליה:
' - 'Oenotriaארץ היין .איטליה
ממוקמת שנייה בין מדינות ייצור יין
ברחבי העולם מבחינה כמותית  -האיטלקים
שותים בממוצע  50ליטר יין לאדם בשנה!
באיטליה ייצור יין הוא עניין בסיסי כמו
אכילה או נשימה .הגפנים באיטליה גדלות
בכל מקום ועל פי נתונים ישנם למעלה
מ 370 -זני ענבים שונים ,יותר מאשר
בכל ארץ אחרת ,אשר מהם מיוצר מספר
מסחרר של סוגי יינות .איטליה מחולקת
ל  20מחוזות יין ,אולם היינות האיטלקיים
שצרכני וחובבי יין בדרך כלל מתעניינים
בהם מגיעים בעיקר מכמה אזורים עיקריים,
בצפון :פיימונטה ,ונטו ופריולי ,במרכז:
טוסקנה ואברוצו ,ובדרום :פוליה וסיציליה.

החלוקה האיטלקית מתייחסת בעיקר לשני סיווגי איכות DOC :ו .DOCG-מטרת החוק היא
שימור אזורי היין המסורתיים ושימור זני הענבים אותם מותר לנטוע באיזורים אלה .כל
בקבוק שעומד בתקן שכזה יציג את החותמת ( DOCאו  )DOCGעל צוואר הבקבוק – חותמת
זו מציינת שהיצרן והאזור עוברים בקרה ממשלתית ,והיין יוצר לפי חוק היין האיטלקי.
התקנות לכל יין  DOCתוחמות את אזורי הייצור ,גוון היין ,זני הענבים המותרים,
גודל עינב ,סגנונות יין ,רמות אלכוהול ,ולבסוף טכניקות גידול גפנים ,ייצור
והבשלה מותרות או מחויבות .כיום ישנם

כ 330-יינות הנושאים את חותמת

ה DOC -באיטליה ורק  21יינות אשר קיבלו את חותמת האיכות .DOCG

23

איטליה

פרוסקו

וונטו

אמיליה רומאנה

פיימונטה

טוסקנה
אברוצו

24

מונדורו
MONDORO
מותג היינות המבעבעים הידוע שבבעלות חברת
'קמפרי' .היינות של מותג זה הם באיכות גבוהה
ובטעמים אלגנטיים ,שובי חך ולב .המותג נוסד
ע"י ברטולומאו ברברו בשנת  ,1891בעיירה
הקטנה קנאלה  ,Canaleשבלב אזור היין
פיימונטה המפורסם .כיום מייצרים ביקב יינות
מבעבעים משני אזורי היין המבעבע החשובים
ביותר באיטליה  -פרוסקו מאזור ונטו ואסטי
ספומנטה מאזור פיימונטה .את הרוזה מייצרים
ביקב משילוב של ענבים שגדלו בשני אזורים אלה.
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פרוסקו
פיימונטה

מונדורו אסטי
MONDORO ASTI DOCG
יין מבעבע לבן מתוק ,מוסקטו,
 7.5%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7531
8004160521308
 6בארגז

מונדורו פרוסקו
MONDORO PROSECCO DOC
יין מבעבע לבן יבש ,גלרה 11% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7533
8004160227606
 6בארגז

זונין
ZONIN
יקב זונין ממוקם בגמבלארה שבמחוז ונטו
בצפון איטליה ,ומנוהל על-ידי הדור השביעי
במשפחה שמייצרת יין משנת  .1821זהו יקב
שבבעלותו עוד  12אחוזות יין ,בינהם אחד מיצרני
היין האיטלקיים והחשובים בעולם .כל אחוזה
מתפקדת כיחידת ייצור עצמאית ,המקושרת
לטרואר שלו ,וברשותה יקב ,מרתף יישון ומכונת
ביקבוק .כל זה על מנת לשמר את המסורות
ואת הסטנדרטים הגבוהים של משפחת זונין.
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איטליה
24

אמרונה דלה ואלפוליצ'לה
AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOCG

12

ואלפוליצ'לה ריפאסו
VALPOLICELLA
RIPASSO DOC

מונטפלצ'יאנו ד'אברוצו
MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO DOC

יין אדום יבש ,קורבינה ,רונדינלה ,מולינארה,
 15.5%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15513
8002235750851
 6בארגז

יין אדום יבש ,קורבינה ,רונדינלה ,מולינארה,
 12.5%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15512
8002235023771
 6בארגז

יין אדום יבש 12.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15511
8002235038102
 6בארגז

אסטי
ASTI DOCG

פרוסקו רוזה
PROSECCO ROSE DOC

לוגאנה
LUGANA DOC

וונטו

יין מבעבע לבן מתוק ,מוסקטו,
 7%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15561
 6בארגז

יין מבעבע רוזה יבש ,גלרה ,פינו נואר,
 11%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15502
8002235039918
 6בארגז

יין לבן יבש ,טראביאנו די לוגאנה,
 12.5%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15514
8002235006811
 6בארגז

קסטלו דל פוג'יו
CASTELLO DEL POGGIO
קסטלו דל פוג'יו ממוקם בפיימונטה ,אחד האזורים
היוקרתיים בעולם לגידול יין .אחוזת קסטלו דל
פוג'יו ,שהייתה שייכת למשפחת אצולה ,שואבת
את שמה מהמבצר מימי הביניים שהגן בעבר על
גבול העיר אסטי ,אחת הקומונות האיטלקיות
החזקות ביותר בימי הביניים .במשך מאות שנים
הגנו האבירים הטמפלרים על החלק הצפוני
ביותר של האחוזה; אזור זה מכונה כיום עמק
המקדש .משפחת זונין רכשה את האחוזה בשנת
 1985והקצתה משאבים ניכרים להחייאת היקב
האייקוני על מנת להביא אותו למה שהוא היום.
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קסטלו דל פוג'יו אדום מתוק
CASTELLO DEL POGGIO
SMOOTH RED
יין אדום מתוק ,בונרדה 7% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15563
876153004109
 6בארגז

קסטלו דל פוג'יו רוזה ונטו מתוק
CASTELLO DEL POGGIO ROSE
יין רוזה מתוק ,מוסקטו ,ראבוסו 7% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15562
876153002662
 6בארגז

קסטלו דל פוג'יו מוסקטו מתוק
CASTELLO DEL POGGIO
MOSCATO
יין לבן מתוק 7% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15561
876153002266
 6בארגז

פיימונטה

8

קסטלו דל פוג'יו ברברה ד'אסטי
CASTELLO DEL POGGIO
BARBERA D'ASTI
יין אדום יבש 14% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15564
8002235367554
 6בארגז

קסטלו דל פוג'יו פרוסקו
CASTELLO DEL POGGIO
PROSECCO DOC

יין מבעבע לבן יבש ,גלרה ,פינו ביאנקו ,שרדונה,
 11%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15551
876153004093
 6בארגז

פולונארי
FOLONARI
ההיסטוריה של היקב המשפחתי החלה בשנת
 ,1825ליד מילאנו שבצפון איטליה ,על ידי האחים
פרנצ'סקו ואיטלו פולונארי .לקראת סוף המאה
ה 19-היה פולונארי לאחד היקבים המתקדמים
בצפון איטליה באותה תקופה .כיום היקב ,בראשות
היינן מרקו גלאצ'ו ,משווק את יינותיו בכל העולם
וכרמיו פרושים בכל איטליה  -מהצפון עד הדרום.
היקב מייצר יינות איכות נגישים המיוצרים מרוב סוגי
הענבים הגדלים באיטליה .יקב פולונארי מקפיד
על בחירת הענבים מאזורי היין האיכותיים ביותר
באיטליה ,כשהחזון המוביל הוא שילוב אופטימלי
בין כרמים מסורתיים ושיטות יצור יין מודרניות.
עיצוב תוויות הבקבוקים מבטא שילוב של מסורת
עם מודרניות .האריה של סן מארקו עבר טוויסט
מרענן בעיצוב והוא חוגג באומץ את ההיסטוריה
של המותג .זוהי אבולוציה של הסמל המשפחתי,
שבא לשלב בין ייצור מודרני ליין איטלקי קלאסי.
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קיאנטי
וונטו
אברוצו

אמרונה דלה ואלפוליצ'לה
AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOCG

יין אדום יבש ,קורבינה ,מולינארה ,רונדינלה,
 15%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15905
8000160632686
 6בארגז

פולונארי ריפאסו
FOLONARI RIPASSO DELLA
VALPOLICELLA DOC

יין אדום יבש ,קורבינה ,רונדינלה ,מולינארה,
גרציאנו ,טרביאנו  ,מלבזיה 13.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15904
8000160631955
 12בארגז

איטליה

קיאנטי
וונטו
אברוצו

פולונארי קיאנטי
FOLONARI CHIANTI DOCG
יין אדום יבש ,סנג'יובזה 13% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15906
8974475195
 12בארגז

פולונארי מונטפלצ'יאנו ד'אברוצו
FOLONARI MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO DOC
יין אדום יבש ,מונטפליצ'יאנו ,סנג'יובזה,
 12.5%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15907
8000160635809
 6בארגז

איטליה

קיאנטי
וונטו
אברוצו

פולונארי פינו גריג'יו
FOLONARI PINOT GRIGIO
יין לבן יבש 12% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15902
8000160632693
 6בארגז

פולונארי גארגנגה-פינו גריג'יו
FOLONARI GARGANEGA
PINOT GRIGIO
יין לבן יבש 12% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15901
8000160632761
 6בארגז

פולונארי פינו גריג'יו רוזה
FOLONARI PINOT GRIGIO
BLUSH
יין רוזה יבש 11.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15903
8000160632181
 6בארגז

קוואנטו באסטה
QUANTO BASTA
יקב  QBמציג מבחר יינות בבקבוקי זכוכית של 200
ו 250-מ"ל .הרעיון מאחורי מותג היין הוא הנגשת
יינות איכותיים מכל איטליה בבקבוקים אישיים
המתאימים לכל אירוע ושעה ביום .המגוון של
קוואנטו באסטה מייצג את מגוון היינות האיטלקיים
הפופולאריים ביותר כגון :מונטפוליצ'יאנו ,נרו
ד'אבולה ,פינו גריג'יו ,למברוסקו ,פרוסקו ועוד.
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קוואנטו באסטה QB
מונטפלצ'יאנו ד'אברוצו
QB MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO DOC
יין אדום יבש 12.5% ,אלכוהול.
 250מ“ל ,מק"ט 15930
8001929256983
 24בארגז

קוואנטו באסטה  QBפינו גריג'יו
QB DELLE VENEZIE
PINOT GRIGIO DOC
יין לבן יבש 12% ,אלכוהול.
 250מ“ל ,מק"ט 15927
8001929316717
 24בארגז

קוואנטו באסטה  QBשרדדונה
QB CHARDONNAY
יין לבן יבש 11% ,אלכוהול.
 250מ“ל ,מק"ט 15929
8001929257041
 24בארגז

וונטו
אברוצו

קוואנטו באסטה  QBפרוסקו
QB PROSECCO DOC

יין מבעבע לבן יבש ,גלרה ,פינו ביאנקו ,שרדונה,
 11%אלכוהול.
 200מ“ל ,מק"ט 15931
8001929317103
 24בארגז

קוואנטו באסטה  QBפיניולטו
QB PIGNOLETTO DOC
יין לבן יבש מבעבע קלות 11% ,אלכוהול.
 200מ“ל ,מק"ט 15928
8001929274727
 24בארגז

ריוניטה
RIUNITE
בשנת  ,1950תשעה יצרני יין מאזור אמיליה-
רומאנה האיטלקית הקימו את קואופרטיב היין
וקראו לו בשם ריוניטה .באותם ימים תעשיית היין
האיטלקי נתפסה כנחותה ,ואחת ממטרות התאגיד
הייתה להחליף רעיונות בין יצרני היין בקבוצה
ולאגד משאבים על מנת לשפר את איכות יינותיהם,
כל זאת תוך כדי שימור מסורת היין האזורית.
כיום תאגיד ריוניטה הוא מיצואני היין הגדולים
ביותר באיטליה .ריוניטה מתמקד בעיקר בייצור
יינות אותנטיים בהתאם למסורת האמיליאנית.
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ריוניטה פרוסקו
RIUNITE PROSECCO
EXTRA DRY

ריוניטה פרוסקו רוזה
RIUNITE PROSECCO
ROSE EXTRA DRY

ריוניטה למברוסקו אמיליה רוזה
RIUNITE LAMBRUSCO
ROSE EMILIA IGT

יין מבעבע לבן יבש ,גלרה 11% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15925
8002550505532
 6בארגז

יין מבעבע רוזה יבש ,גלרה ,פינו נואר,
 11%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15926
8002550507574
 6בארגז

יין מבעבע רוזה חצי יבש ,למברוסקו מארני,
למברוסקו סלאמינו 8% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15922
8002550505471
 6בארגז

ריוניטה סנגריה לבנה
RIUNITE WHITE SANGRIA

ריוניטה סנגריה אדומה
RIUNITE RED SANGRIA

ריוניטה למברוסקו אמיליה לבן

אמיליה רומאנה

יין מתובל מתוק 7% ,אלכוהול.
 250מ“ל ,מק"ט 15923
089744770073
 24בארגז

יין מתובל מתוק 7% ,אלכוהול.
 250מ“ל ,מק"ט 15924
8002550506652
 24בארגז

RIUNITE LAMBRUSCO BIANCO
DELL'EMILIA IGT
יין מבעבע לבן חצי יבש ,למברוסקו מארני,
למברוסקו סלאמינו 8% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 15921
8002550505259
 6בארגז

פ

ורטוגל נחשבת לבשורה החדשה של
חובבי יינות מכל רחבי העולם .השילוב
בין המסורות והכרמים העתיקים,
שיטות ייצור מודרניות וזנים מקומיים ,הביא
לשינוי תפיסה בכל הקשור בתוצרת היין
הפורטוגלי .פורטוגל נטועה עמוקות בתרבות
היין העולמית .נושא הדגל הוא כמובן הפורט,
אותו יין מחוזק שהופק על מנת שיוכל לשרוד
את מסעותיהם של מגלי הארצות שיצאו
למצוא את ה"עולם החדש" .כך עד תום
המלוכה הפורטוגזית ,בתחילת המאה ה,20-
והקמת הרפובליקה .לאחר תום מלחמת
העולם השנייה ,מוסדות המדינה בפורטוגל
שאפו להקים קואופרטיבים של מגדלי ענבים.
הרבה מגדלים קטנים התקיימו בה,
ובתמיכת המדינה צמח בינהם שיתוף
פעולה  -מעל  100קואופרטיבים הוקמו
ברחבי פורטוגל במהלך שנות ה 50-וה.60-

בשנת  1986הצטרפה פורטוגל לקהילה האירופית (לימים האיחוד האירופי)
וכך נולד הצורך לביצוע רפורמות המותאמות לשוק החדש שנפתח.
הרפורמות נגעו בעיקר למונופולים של תאגידי היין הגדולים ,וניסוח
תקנות ייצור יינות איכות פורטוגליים כך שיוכלו לעמוד בקנה אחד עם
יינות אירופאים גדולים אחרים .לצורך כך הוקם המכון לגפן ויין הפורטוגלי.
שיטת סיווג היין דומה לשאר מדינות האיחוד האירופי כאשר  31אזורי היין
בפורטוגל מכונים בסימון  . DOהמפורסמים ביניהם :מדיירה ,דאו ,דורו ו-וינו ורדה.
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פורטוגל

פורטו
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מתיאוס
MATEUS
מתיאוס הושק לראשונה ב 1942 -על ידי פרננדו ואן זלר
גודה ,שיצר יין רוזה ייחודי עם טעם מרענן בבקבוק חדשני
ובלתי נשכח .כיום מתיאוס מופץ בלמעלה מ 125 -מדינות
ונחשב לאחד מהיינות הפופולריים בעולם.
בעיצומה של מלחמת העולם השנייה החליט פרננדו ואן זלר
לנסות לייצר יין שיהיה קליל לשתיה ,פופולרי ומתאים לזמני
המלחמה הקשים .בתקופה זו חומרי גלם ,ובמיוחד בקבוקי
זכוכית ,לא היו זמינים באופן תדיר .הבקבוק שעוצב עבור היין
הוורוד והקליל הזכיר בצורתו
מימיה ,כמו המימיות בהן
השתמשו החיילים במלחמת
העולם הראשונה .עם סיומה
של המלחמה היה המתיאוס
היין הפופולרי בארה"ב בקרב
חיילים ואזרחים כאחד .בשנות
השישים והשבעים הוא היה
היין הפופולרי ביותר בעולם.
הבקבוק כיכב והפך לאייקון
אופנה ותרבות של שנות השבעים .כיום ,מתיאוס מיוצרים
מגוון רחב של יינות מרעננים הממשיכים את חזונו של ואן
זלר.

41

פורטוגל

מתיאוס אוריג'ינל MATEUS ORIGINAL
יין רוזה חצי יבש ,באגה ,רופטה ,טינטו בארוקה ,
טוריגה נסיונאל 11% ,אלכוהול.
 187מ“ל 375 /מ“ל 750 /מ“ל
מק"ט 7311/7310/7312
5601012011500 /5601012011302 /5601012011104
 6/12/12בארגז

מתיאוס לבן
MATEUS WHITE

יין לבן חצי יבש ,ארניטו ,מלוויזיה,
 10%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7315
5601012021509
 6בארגז

מתיאוס רוזה טמפרניו
MATEUS TEMPRANILLO ROSE
יין רוזה חצי מתוק 10.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7314
5601012003154
 6בארגז

פורטו

מתיאוס רוזה מבעבע
MATEUS SPARKLING
DEMI SEC ROSÉ

יין רוזה מבעבע חצי יבש ,באגה ,שיראז,
 11.5%אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7316
5601012002454
 12בארגז

מתיאוס ברוט רוזה
MATEUS SPARKLING SEC ROSE
יין מבעבע מתוק ,באגה ,שיראז 9.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל
5601012001310
 6בארגז

אופלי
OFFLEY
המותג אופלי נוסד ב 1737 -על ידי וויליאם אופלי שהיה סוחר
יינות .הוא הקים סוכנות בעיר פורטו שסחרה ביינות פורט ,עד
שבשנת  1831הגיע ג'וזף ג'יימס פורסטר לפורטוגל והצטרף
לאופלי.
לאט-לאט הפך פורסטר לאחד המומחים העולמיים ביינות
פורט .הוא היה הראשון שמיפה את איזורי היין בפורטוגל וחקר
את החלקות השונות.
הוא קידם את שמו של הפורט
האיכותי ברחבי העולם ועודד
למגדלי היין המקומיים לקבל
על עצמם סטנדרט איכות
אחיד .ברבות השנים ,המותג
אופלי השקיע ביצור ובשיווק
של יינות איכות ,החל מגידול
בסיסי של הגפנים בעמק הדורו
ועד טיפול קפדני ביינות פורט
מתיישנים.
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פורטוגל

יין אדום מתוק מחוזק 19.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7321
5601034000506
 6בארגז

אופלי פורט לבן
OFFLEY WHITE PORTO

יין לבן מתוק מחוזק 19.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7322
5601034002500
 6בארגז

אופלי פורט רוזה
OFFLEY ROSE PORTO

אופלי פורט רובי
OFFLEY RUBY PORTO

אופלי פורטו טאוני
OFFLEY TAWNY PORTO

אופלי ריזרב פורסטר רובי
OFFLEY RESERVE FORRESTER
RUBY

אופלי אל בי וי
OFFLEY LBV

יין רוזה מתוק מחוזק 19.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7323
5601034000315
 6בארגז

פורטו

יין אדום מתוק מחוזק 19.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7324
5601034001503
 6בארגז

יין אדום מתוק מחוזק 20% ,אלכוהול.

יין אדום מתוק מחוזק 20% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7325
5601034211506
 6בארגז

פורטוגל

פורטו

אופלי פורט קלינק רוזה
OFFLEY PORTO
CLINK ROSE

יין אדום מתוק מחוזק 18% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7332
5601012006476
 6בארגז
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אופלי פורט קלינק לבן
OFFLEY PORTO
CLINK WHITE

יין לבן מתוק מחוזק 17% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 7331
5601012006469
 6בארגז

פורטוגל

אופלי וינטאג'
OFFLEY VINTAGE
2016

יין אדום מתוק מחוזק 20% ,אלכוהול.

אופלי וינטאג'
OFFLEY VINTAGE
2018

אופלי "סי" קולייטה
OFFLEY "C" COLHEITA
2001

יין אדום מתוק מחוזק 20% ,אלכוהול.

יין אדום מתוק מחוזק 20% ,אלכוהול.

אופלי אולד טווני
OFFLEY OLD TAWNY
20 Years

אופלי אולד טווני
OFFLEY OLD TAWNY
30 Years

פורטו

אופלי אולד טאוני
OFFLEY OLD TAWNY
10 Years

יין אדום מתוק מחוזק 20% ,אלכוהול.

יין אדום מתוק מחוזק 20% ,אלכוהול.

יין אדום מתוק מחוזק 20% ,אלכוהול.

ס

פרד היא המדינה השלישית בגודלה

מבחינת כמות היין שהיא מייצרת .זוהי
ארץ יין רחבה בעלת שטח כרמי היין

הגדול ביותר בעולם ,ובה מגוון עצום של יינות.

השוני הרב בין אזורי הגידול השונים יוצר בתי גידול
לענבים שונים ,מהם מייצרים יינות שונים .אפילו
המבט הקצר ביותר על הגיאוגרפיה שלה ,במיוחד
על שרשראות ההרים הדרמטיות שלה ,ישמש
כדי להמחיש את ההבדלים הגדולים שנוצרו בין
האזורים על ידי כל כך הרבה מחסומים טבעיים.
יין מיוצר בספרד מדרום ועד צפון וממזרח ועד
מערב .בצפון מערב נמצאים אזורי היין הקרובים
לאוקיינוס

ביניהם

ביירזו

ו-ריאס

באיישס,

ובמרכז ,אזור היין הידוע ריברה דל דוארו
ובמזרח ריוחה אזור היין המוכר ביותר בספרד.
חלקה הדרומי של ספרד ידוע גם הוא בייחוד
בזכות ייצור יין השרי ממחוז חרז אשר הבריטים
אהבו ונשאו עמם לכל מסעותיהם מעבר לים.
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שתי ההגדרות החשובות ביותר בחוקי היין הספרדי נקראות  DOו .DOCa -בספרד
ישנם מעל  70אזורים בעלי דירוג  DOועוד  2בדירוג הגבוה  :DOCaריוחה ופריורט.
הגדות חשובות נוספות בספרד הן הגדרות היישון ,אשר מחייבות את כלל אזורי היין,
ומחייבות יישון מינימלי בחביות עץ ויישון נוסף בבקבוק .קריאנזה – יישון של לפחות
שנה בחביות עץ אלון ,רזרבה – יישון של לפחות שנה בחביות עץ אלון וסך הכל  3שנים
מהבציר ,גראן רזרבה – לפחות שנתיים בחביות עץ אלון וסך הכל  5שנים משנת הבציר.

ספרד

חרז
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רומטה
ROMATE
בשנת  1781הקים חואן סנצ'ז דה לה טורה את יקב 'סנצ'ז רומטה
הרמנוס' .אחד מבתי היין היחידים במחוז חרז ,שעדיין נמצא
בידיהם של צאצאי בעליו המקוריים .יינות הבית השונים של
המשפחה זכו להערכת לקוחות ברחבי העולם ,מבית הלורדים
האנגלי ועד לוותיקן :בשנת  1909זכה הבית בתואר "ספק בית
הלורדים" ,ובשנת  1917הוכר כספק הרשמי של הכס הקדוש,
בוותיקן .כיום ממשיכים בני הדור העשירי של המשפחה לנהל
את בית רומטה .הם מרחיבים את הפעילות שלו כמעט ללא
הפסקה ,מחדשים במוצרים ומותגים שונים והכול תוך מחויבות
עמוקה למסורות הקדומות,
לאדמה ולסביבה שלהם .על
מנת להבטיח שליטה מוחלטת
באיכות המוצרים ,היצרן ,סנצ'ז
רומטה ,הוא לא רק הבעלים של
כל הכרמים ,כולם בחרז ,אלא
גם מחזיק באחד ממתקני הייצור
המודרניים ביותר בכל האזור.
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ספרד

חרז

רומטה שרי פדרו חימנז דוקסה
ROMATE SHERRY PEDRO
XIMÉNEZ DUQUESA
יין שרי מחרז 17% ,אלכוהול
 750מ“ל ,מק"ט 11581
8410161081114
 6בארגז

רומטה שרי פינו מריסמניו
ROMATE SHERRY
FINO MARISMENO

יין שרי מחרז ,פלומינו 15% ,אלכוהול.
 750מ“ל ,מק"ט 11580
8410161111101
 6בארגז

צ

'ילה מדורגת שישית מבין מדינות

המייצרות יין בעולם .צ'ילה זכתה
במיקום המושלם לגידול ענבים.

במערב  -האוקיאנוס השקט; במזרח  -הרי
האנדים המאסיביים; מצפון  -מדבר אטקמה;

ומדרום  -כ 440-ק"מ ( 640ק"מ) על פני
המים ,המוני קרחונים אנטרקטיים קפואים.
אורכה של צ'ילה הוא כ  -4,300קילומטר ,אך
בנקודה הצרה ביותר ,רוחבה רק  250ק"מ.
בתוך גבולות טבע אדירים אלה קיימת סביבה
מושלמת כמעט לגידול ענבים וגידולים אחרים.

הימים החמים ,היבשים ושטופי השמש הבוהקים מזכירים את הים התיכון .השקיה
קלה בזכות השלג שנמס על האנדים ,ומזין את הנהרות המשקים טבעית את
אזורי הגידול .בנוסף ,בזכות הבידוד הפיזי של המדינה ,יש מעט מאוד מחלות
גפן ומזיקים ,דבר המייתר את הצורך כמעט בכל התרסיסים והטיפולים הכימיים.
תנאים אידיאליים אלה לגידול ענבים ,יחד עם אדמה זולה יחסית,
הופכים את צ'ילה לאחת היצרניות המובילות בעולם של יינות איכותיים.
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צ'ילה

סנטרל ואלי
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שאטו לוס בולדוס
CHATEAU LOS BOLDOS
את הכרמים הראשונים נטעו ביקב עוד בשנת  ,1948בעמק
קאצ'אפואל הסמוך לאנדים .אזור זה הוא מהאזורים הטובים
ביותר בצ'ילה לגידול כרמים .היקב המחודש שהוקם בתחילת
שנות ה 90-חרת על דגלו לייצר רק יינות פרמיום בינלאומיים
וכיום הוא חולש על  248דונם ,מתוכם  175נטועים בכרמים
בזני ענבים שונים כמו סובניון בלאן ,שרדונה ,מרלו ,קרמנר,
סירה ,קברנה סובניון ,טוריגה נסיונל ,פטי ורדו וקברנה פרנק.
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צ'ילה

4

4

רזרבה סנאמה קברנה סוביניון רזרבה סנאמה קברנה סוביניון סירה
RESERVA SANAMA CABERNET
RESERVA SANAMA
SAUVIGNON-SYRAH
CABERNET SAUVIGNON
יין אדום יבש 14.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
7804338000502
 6בארגז

יין אדום יבש 14% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
7804338001615
 6בארגז

רזרבה סנאמה שרדונה
RESERVA SANAMA
CHARDONNAY
יין לבן יבש 13% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
7804338000489
 6בארגז

עמק קאצ'אפואל

צ'ילה

6

טרדיסון רזרב קרמאנר
TRADITION RESERVE
CARMENERE
יין אדום יבש 13.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
7804338000625
 6בארגז
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6

טרדיסון רזרב קברנה סוביניון
TRADITION RESERVE
CABERNET SAUVIGNON
יין אדום יבש 13.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
7804338000021
 6בארגז

טרדיסיון רזרב שרדונה
TRADITION RESERVE
CHARDONNAY
יין לבן יבש 13% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
7804338000014
 6בארגז

עמק קאצ'אפואל

צ'ילה

10

גראן רזרב קברנה סוביניון
GRANDE RESERVE
CABERNET SAUVIGNON
יין אדום יבש 14% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
7804338000465
 6בארגז

10

גראן רזרב קרמאנר
GRANDE RESERVE
CARMENERE
יין אדום יבש 14% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
7804338000649
 6בארגז

10

גראן רזרב סירה
GRANDE RESERVE SYRAH
יין אדום יבש 14% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
7804338000632
 6בארגז

עמק קאצ'אפואל

נ

יו-זילנד ממוקמת בלב החלק הדרומי

של האוקיינוס הפאסיפי ,בין קו המשווה
וקו הרוחב הדרומי של כדור הארץ.

בשנות ה 70-של המאה הקודמת ניו-זילנד עוד

הייתה ידועה בזכות הכבשים שלה ודווקא אז,
באמצע שנות השמונים ,עלתה על מפת היין
העולמית ופתחה לעולם מנעד חדש של ארומות
וטעמים .ניו-זילנד ידועה בעיקר בזכות זנים
כמו סוביניון בלאן בעל המאפיינים הטרופיים
והפינו נואר האלגנטי שלה .כמו כן ניתן למצוא
גם את הזנים שרדונה ,פינו גרי וריזלינג.

ת עש י י ת ה י י ן ש ל נ י ו  -ז י ל נ ד נ ו ת ר ה ז ע י ר ה ב ס ט נ ד ר ט י ם ע ו ל מ י י ם  .ה י א
מייצרת פחות מאחוז אחד מסך כל ייצור היין בעולם .אך עם זאת
מ ד ו ב ר ב ת עש י י ה מ ת פ ת ח ת  ,ה מ ת ג א ה ב כ ר מ י ם ה ד ר ו מ י י ם ב י ו ת ר ב ע ו ל ם .
מרלבורו
ובנוסף
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הוא

אזור

ראויים

לציון

היין
גם

החשוב
וויראראפה,

ביותר
הוקס

בניו-זילנד,
ביי

ו-נלסון.

ניו זילנד

מרלבורו
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פרמינגהאם
FRAMINGHAM
הסיפור של פרמינגהאם מתחיל כאשר רקס ברוקס-טיילור,
יזם מהעיר וולינגטון ,רוכש בתחילת שנות השמונים 170
דונם של כרמים באזור מרלבורו שבאי הדרומי של ניו זילנד.
יהיה זה רק בשנת  1997שיקב פרמינגהאם יוקם והכרמים
המובחרים יופנו אך ורק לייצור יינות היקב .היקב שאיכותו
נודעה למרחוק נרכש ע"י חברת פרנו ריקארד בתחילת שנות
ה 2000-ולאחר מכן בשנת  2007ע"י חברת היין הפורטוגלית
סוגרפה שבבעלותה הוא נמצא עד היום .היקב מצטיין ביינות
הסוביניון בלאן החדים והפריכים שלו ,אך גם בריזלינג במגוון
סגנונות ייצור ,כאשר בבעלות היקב כרם הריזלינג הבוגר
ביותר בניו זילנד עם גיל גפנים של כ 30-שנים.

59

ניו זילנד

פרמניגהאם סוביניון בלאן
FRAMINGHAM
SAUVIGNON BLANC

פרמניגהאם  Fסוביניון בלאן
FRAMINGHAM F SERIES
SAUVIGNON BLANC

יין לבן יבש 13% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
9419031001428
 6בארגז

יין לבן יבש 13.5% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
9419031002913
 6בארגז

7

מרלבורו

פרמניגהאם נובאדי'ז הירו פינו גרי פרמניגהאם נובאדי'ז הירו פינו נואר
פרמניגהאם נובאדי'ז הירו
FRAMINGHAM NOBODY'S HERO FRAMINGHAM NOBODY'S
סוביניון בלאן
PINOT NOIR
HERO PINOT GRIS
FRAMINGHAM NOBODY'S HERO
יין אדום יבש 13% ,אלכוהול.
יין לבן יבש 13% ,אלכוהול.
SAUVIGNON BLANC
 750מ“ל,
9419031002630
 6בארגז

 750מ“ל,
9419031002616
 6בארגז

יין לבן יבש 13% ,אלכוהול.
 750מ“ל,
9419031002693
 6בארגז
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