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הגיעו לארץ
ברוכים הבאים לאתר המוביל שכל חובב יין מתחיל בו את יומו.
חברת  ELVI WINESהשייכת למויזס ואנה כהן ,מגיעה לישראל ,עם מגוון יינות כשרים מחבלי ארץ שונים
בספרד; ריוחה ,פריורט ,מונטסנט ולה מאנצ'ה.
מויזס כהן שנולד בקזבלנקה ,עלה לישראל בגיל  71ולמד הנדסת חקלאות בטכניון ,בתום לימודיו עבר
לקטלוניה והתמחה בגידול ופיתוח גפנים.
במהלך השנים פיתח פטנט הבוחן את הלחץ המפעל על הגפן ,בכך הפך להיות מומחה המייעץ למספר
עתיק של ענבי קריניאן וגרנאש בן  501שנים ,לו נתנו יקבים גדולים בספרד .ביחד עם אשתו אנה רכשו כרם
את השם קלוס מסורה (מסורת).
מיקב זה הצליחו לייצר קריניאן מפואר ופורץ דרך שהצליח להשפיע על יקבים גדולים בעולם .מאז ממשיכה
משפחת כהן לרכוש כרמים ברחבי ספרד ומתמקדת בזנים מקומיים אשר מדגישים את ההשפעות השונות
האזור והקרקע על הגפן .כך היינות הם בעלי אופי מיוחד המושפע מהאזור ממנו הגיעו .של
היינות השונים המיובאים לארץ ע"י חברת ש.ע.ל רובין הם;
יין הדגל של משפחת כהן – הקלוס מסורה שעשוי מ %04-ענבי קריניאן %04 ,ענבי גרנאש ו %04-ענבי
סירה מחבל מונטסנט.
הרנזה קריאנזה והרנזה  SEMIקריאנזה העשויים  %044ענבי טמפרניו ,מחבל ריוחה.
אינויטה העשוי מענבי סובניון בלאן ופנסה בלאנקה,
 EL26אשר מכיל  %03ענבי גרנאש %53 ,ענבי סירה %54 ,ענבי מרלו ו %54-ענבי קברנה סוביניון ,מחבל
פריורט.
אדר המכיל  %03קברנה סוביניון %03 ,פטיט ורדו ו %52-סירה .סדרת היינות וינה הנסינה המציגים יין
אדום יבש ,לבן יבש ורוזה.
והיין הייחודי – סנגריה המגיעים כולם מחבל לה מאנצ'ה.
ש.ע.ל רובין
החברה משווקת ,מוכרת ומפיצה מותגים שונים בקטגוריות החברה נוסדה בשנת  0993ע"י דוד רובין ז"ל.
הבירה ,יין והאלכוהול ,בינהם; הוגארדן ,מרטנס ,לף ,ערק מברוקה ,וודקה ברלין ועוד .כחלק מהתפתחות
שוק היין בישראל וכתוצר של חשיפת הצרכן הישראלי ליותר ויותר יינות החברה חרטה על דגלה את חזון
הנגשת זני הענבים והיינות הייחודיים מחבלי ארץ בינלאומיים ישירות אל הצרכן הישראלי בסופר ובחנות היין
המתמחה.
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וינה הנסינה – יין אדום יבש
אזור גידול –D.O. :לה מנצ'ה ,ספרד
זן ענבים %044 :טמפרינו
שנת בציר5400 :
אחוז אלכוהול%00 :
צבע :אדום שרי בהיר וצלול
ריח :פירותי מובהק
טעם :רענן ונעים ,אוכמניות ופירות בסיומת ,יין מאוזן עם טאנינים רכים
כשרות :כשר – מבושל
מחיר מומלץ לצרכן₪ 09 :
אדר
אזור גידול –D.O. :ריבירה דל חוקאר ,ספרד
זן ענבים %03 :קברנה סוביניון %03 ,פטיט ורדו %52 ,סירה
שנת בציר5442 :
אחוז אלכוהול%00.3 :
צבע :שרי עם קצוות של דובדבן
ריח :ארומות של פירות אדומיים טריים
טעם :פירותי בעל חומציות טובה ,טאנינים רכים וסיומת ארוכה
כשרות :כשר – לא מבושל
מחיר מומלץ לצרכן₪ 39 :
הענבים נבצרו בבציר ידני שהתקיים ב 02.0.5442-ונמשך למיון ידני של הענבים .היין עובר תסיסה במשך
 01יום במיכלי נירוסטה ב 53-מעלות .תהליך התסיסה הינו איטי ומבוקר ובתנועות רציפות ותסיסה
מלולקתית באותם מיכלים .היין עובר תהליך יישון של  05חודשים בחביות עץ אלון צרפתי ואמריקאי ולבסוף
מתקבל יין יציב מאוד וכמעט שלא מצריך סינון.
בעל יכולת יישון ארוכה של כ 00-שנים
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