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מערכת נענע 01
אם בפסח היינות האדומים הם אלו שהשתלטו על השולחן לצד הבשר בשבועות הכל
מתהפך ומי שיככב לצד הגבינות ,הפשטידות והפסטה הם היינות הלבנים הקיציים

צילום  :פוטוליה
בשבועות אצל המשפחה או החברים ושוברים את הראש איזה יין הולך אתם מוזמנים להתארח
אין ספק שאם היין האדום ,הוא הכוכב הבלתי מעורער של חג עם הגבינות או הפשטידות?
את הבכורה .בשבועות היין הלבן לוקח הפסח,
ןנוצמ ןבל ןיי ומכ ןיא .יינות לבנים הם הבחירה הטבעית לימי הקיץ החמים הרבים בארצנו
היטב ,עם רמת חומציות גבוהה יחסית וגוף לא כבד ,כדי לצנן את גופנו ולגרום להרגשה קלילה
יותר .היינות הלבנים מרעננים ,פריכים וקלים לשתייה .יינות שמחים וזורמים ,עשירים ומגוונים
י המאכלים המאפיינים רובם מתאימים לסוג בטעם ומורכבים ,ועם זאת לא מכבידים ומעיקים.
את חג השבועות הקליל .בניגוד לפסח ולעצמאות ,הבשר נדחק הצידה וכך גם היין האדום
החזק שהולך איתו.
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בנוסף ייפתח עוד כמה ימים ,הפסטיבל הגדול הראשון ,שפותח את אירועי הקיץ בהרצליה:
-21ה' (-02הפסטיבל ייערך ברחבת המרינה בימים ד' על הים"- .יין לבן  White -לביטספ"
.הייח הקיזומו ןיי תואנדס ,םיעבעבמו םיקומס  ,םינבל תוניי - 100למאי) ,ויציע טעימות יותר מ
ו בו מיטב היקבים ויבואני היין לישראל וייחשפו לראשונה עשרות יינות לבנים.ישתתפ
אז אילו יינות חדשים יצאו לקראת החג? כל הפרטים.

מה קונים?

צילום  :יחצ
הנודרש םיסכר , 3.ח"ש - 55הלאה קמע בקי , 2.ח"ש  59ב -של דלתון 1. Chardonnay D 2014תרדסמ ןיי , 6.ח"ש  2013- 85ןקרב ןיי , 5.ח"ש - 59תוןב  06ש"ח 4102 sirG toniP .4 ,של דל
,ח"ש - 39של יקב מוני קולומברד , 7.ח"ש - 69סובאג של יקב יפו כשר להשיג במשקאות משיח
ש"ח .01 ,אמרלד ב - 93יקב - IVLEןבל הניסנה היניו , 9.ח"ש  2014- 83למרכ רנימרטצרווג 8.
לטסק בקי לש  2014הזור , 12.ח"ש - 45תון רוזה 4102לד , 11.ח"ש - 100ריזלינג של טפרברגםעטב לקאניפ , 15.ח"ש - 85הרומשה אלמג ,הזור ןיי , 14.גרברפט בקי  2014הזור , 13.ח"ש 103
חש - 125עוגה
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