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יינות ספרדיים כשרים לפסח Elvi Wines -
צ"יח :מאת
הלוי אבי :עריכה

Elvi wines, Adar Reserva 2008
היין אזור מגיעים הענבים .סירה - 28%ו וורדו פטי , 35%סוביניון קברנה - 37%מ העשוי אדום בלנד
 16במשך מבוקרת אלכוהולית תסיסה ,ידניים ומיון בציר כלל הייצור תהליך .שבספרד חוקאר דל ריברה
עץ :מעורבות תבחביו חודשים  12התבגר היין .מיכלים באותם מלולקטית ותסיסה נירוסטה במיכלי יום
קצוות עם שרי צבע :היין תיאור .אלכוהול . 13.5%סינון ללא כמעט בוקבק .אמריקאי אלון ועץ צרפתי אלון
וסיומת רכים טאנינים ,טובה חומציות בעל פירותי וטעם טריים אדומים פירות של ארומות ,דובדבן של
'.ש : 79לצרכן מחיר .מבושל לא אך כשר היין .ארוכה
Elvi wines, Vina Encina 2014
תסיסה כלל הייצור תהליך .בספרד ה'מנצ לה באזור שנבצרו טמפרניו ענבי -100%מ העשוי יבש אדום יין
.איטי וערבוב ימים  8עוד של השריה עם מעלות  19של מבוקרת בטמפרטורה ימים  10בת אלכוהולית
בהיר שרי אדום צבע :היין תיאור .אלכוהול . 13%מוקדמת לצריכה מיועד ,עץ בחביות התיישנות ללא
– כשר .רכים טאנינים עם מאוזן יין ,בסיומת ופירות אוכמניות ,ונעים רענן טעם ,מובהק פירותי ריח ,וצלול
: 39 ₪לצרכן מחיר .מבושל

הלוי אבי :צילום .לפסח כשרים  ELVIיינות

בגיל לישראל עלה ,בקזבלנקה נולד כהן מויזס .כהן ואנה למויזס שייכת השייכת חברה היא Elvi Wines
במהלך .גפנים ופיתוח בגידול והתמחה לקטלוניה עבר לימודיו בתום ,בטכניון חקלאות הנדסת ולמד 17
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יקבים למספר המייעץ מומחה להיות הפך בכך ,הגפן על המופעל הלחץ את הבוחן פטנט פיתח השנים
את נתנו לו ,שנים  105בן וגרנאש קריניאן ענבי של עתיק כרם רכשו אנה אשתו עם ביחד .בספרד דוליםג
יקבים על להשפיע שהצליח דרך ופורץ מפואר קריניאן לייצר הצליחו זה מיקב ).מסורת( מסורה קלוס השם
אשר קומייםמ בזנים ומתמקדת ספרד ברחבי כרמים לרכוש כהן משפחת ממשיכה מאז .בעולם גדולים
המושפע מיוחד אופי בעלי הם היינות כך .הגפן על והקרקע האזור של השונות ההשפעות את מדגישים
.הגיעו ממנו מהאזור
מוכרת ,משווקת החברה .ל"ז רובין דוד י"ע  1995בשנת נוסדה  Elvi Wines,יבואנית ,רובין ל.ע.ש
,מברוקה ערק ,לף ,מרטנס ,הוגארדן ;בינהם ,לוהאלכוהו יין ,הבירה בקטגוריות שונים מותגים ומפיצה
ויותר ליותר הישראלי הצרכן חשיפת של וכתוצר בישראל היין שוק מהתפתחות כחלק .ועוד ברלין וודקה
בינלאומיים ארץ מחבלי הייחודיים והיינות הענבים זני הנגשת חזון את דגלה על חרטה החברה יינות
.המתמחה היין תובחנו בסופר הישראלי הצרכן אל ישירות
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