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יין ספרדי ,יין ישראלי ,יין

זמן הרוזה

העובדה שהקיץ כבר כאן והתחממות הגלובלית לא הולכת להפסיק במאות הקרובות כנראה ,זהו הזמן
ה .אם בעבר היינות היו כבדים ,מתוקים מדי וחסרי חומציות בשנים להעלות את נסם של יינות הרוז
האחרונות המגמה יינות חומציים ובעלי מורכבות .היופי שגם מגמת עשיית יינות אלה השתנתה ,אם בעבר
עשו אותו מספר יקבים ,כיום כולם רוצים לעשותו מקטן ועד גדול .צרכני היין הישראלי עדיין לא מעריכים
הלא תוניי םילודגה םיבקיה בור לצאש האצותה .םודא ןיי אל הז ירה ,םינבל תונייל המודב ,רוזה כראוי
מתומחרים סביר לחלוטין וציבור הצרכנים מרוויח מכך .אצל יקבי הבוטיק זה שונה לגמרי ,אך ראוי לציין
שרוב יינות מתומחרים כראוי ואנחנו הצרכנים נהנים מכך.
כעת ליינות.
,םימודא ;םיעבצ ןווגמב תוריפ לש עפש םע וידחי םיננער לובית יבשע עפוש 2014,יקב פלטר ,רוזה
צהובים ולבנים .אשכולית אדומה ,מלון ,אפרסק ,דובדבן עץ ,רימון ולימון .גוף בינוני ,מתקתקות נעימה,
מינראליות וירקרקות מרעננת וחומציות נעימה.
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וזה העשוי היטב .רק תנו לי עוד בחומציות בפעם הבאה בבקשה .בפלטר אין אכזבות וגם הרוזה של היקב הנו ר
המחיר .₪ 58
,הדש תות ,ץע תות .רוחשל םודא ןיב דענמה לע םיענה רעי תוריפ לש םעפש ,יקב הרי גליל ,רוזה 4102
דובדבן ,פטל ומעט קסיס .קליפות הדר ,אשכולית אדומה ופרחוניות נעימה יחדיו עם ירקרקות עשבונית
ומעט מינראליות .גוף בינוני ,פרי מתקתק ועסיסי יחדיו עם טאנינים מעט מייבשים ,חומציות טובה מרעננת
וסיום ארוך .המחיר .₪ 05
אחד מיינות הרוזה אהובים עליי ,שופע טעמים ,מביא מורכבות טובה ועם חומציות אדירה.
עם אשכולית אדומה ,תפוז דם ,וידחי תוילארנימו תוינוחרפ ומע איבמ  Rose d Castel 2014,יקב קסטל,
תות שדה ויער ,דובדבן שחור ופטל .תיבול נעים של עשבי תיבול שנעים בין ירקרקות ליובש .גוף בינוני,
פרי מורכב ,מינראליות ,מתקתקות נעימה ,מרירות של קליפות הדרים וחומציות טובה .המחיר .₪ 59
ה של היקב .סוג של פטיט קסטל רוזה .המחיר 59מאוד מרשים הרוזה של קסטל ,כנראה הטוב ביותר עד עת
₪.
לש רדה תוריפ אבמ .םינבדבודו םיתות םע תמושבב דלוקוש הברה ,יקב עמק יזרעאל ,רוזה 4102
אשכולית אדומה ,לימון ושפע של עשבי תיבול ירקרקים ונעימים .גוף בינוני ,טאנינים מעט מייבשים ומנגד
ומציות טובה .המחיר .₪ 96פרי שופע ,מתקתק ,עסיסי ולעיס עם ח
אני מחבב את הרוזה הזה ,הוא עשוי היטב אך הייתי רוצה יותר חדות ועומק בפרי.
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לפלפ לש לובית הברהו רוחש ןבדבוד ,רעיו הדש תות םע וידחי דלוקושו ואקק ,יקב סוסון ים ,רוזה 4102
שחור ולבן יחדיו עם שפע עשבי תיבול; אורגנו ,תימין ומרווה .יש בו מינראליות נעימה ,גוף בינוני ,הרבה
ות טובה .המחיר .₪ 48רבדים ,מתקתקות נעימה ,תיבול וחומצי
יש משהו שובה לב ברוזה של זאב דונייה ,הוא עדיין לא בליגת העל של יינות הרוזה אך עושה רושם שהוא
בדרך לשם.
המודא תילוכשא םע רוחש ןבדבוד ,רעיו הדש תות ,דלוקוש ,יקב בנימינה ,טבע גראנש בלנאש 4102
ימה ,פרי נעים וחומציות טובה .המחיר .₪ 52בינוני ,מתקתקות נע-ועשבי תיבול ירקרקים .גוף קל
לא מנסה להיות מתוחכם ולמרות היותו חצי יבש הוא איננו מתוק מדי ,רוזה ממש נעים במחיר לכל כיס.
פטל ,אוכמניות ,תות יער ,דובדבן שחור ,אשכולית אדומה ,קליפת אלוי ויינס ,וינה הנסינה רוזה ,4102
מה .גוף בינוני ,פרי נעים ומעט מתקתק עם חומציות טובה .המחיר  93תפוז ,שוקולד ומעט מינראליות נעי
₪.
לא ממש מתוחכם ,אך זהו יופי של רוזה אפילו משתפר מעט כשמתחמם.
,קסרפא ,רדה תופילקו המודא תילוכשא ,ןבדבוד ,תוינמכוא ,ףיזש ,יקב אמפורה ,בלאן דה נואר 4102
מלון ,לימון ומעט ירקרקות ומינראליות נעימה .גוף בינוני ,פרי עשיר ונעים ,הפרי בעל מתקתקות גבוהה,
אך ביין יש חומציות טובה המחפה על כך .המחיר .₪ 07

כנראה הבלאן דה נואר הטוב ביותר של אמפורה ,בעיקר בשל חומציות טובה שעומדת כנגד למתקתקות היחסית
גבוהה של היין.
רקיעב םימודא רעי תוריפ ומע איבמו לובית יבשע לש עפש םע ינרשבו ינוחרפ  2014,יקב נטופה ,רוזה
תות ופטל .אשכולית אדומה בולטת וכן קליפות הדר ,מינראליות נעימה ומעט ירקרקות של עשבי תיבול.
החבית הקלויה מורגשת מעט בבשומת אך יותר בחך .גוף בינוני ,הפרי איננו מספק ,החבית מורגשת בחך
יות טובה .המחיר .₪ 56והחומצ
כרגע חסר פרי ויש יותר מדי חבית ,אולי זה ישתפר בעתיד והיין יצא מוקדם מדי ,אני אשמח פעם לרוזה חסר
חבית עם יותר פרי של נטופה ,מכיוון שפרי טוב יש שם.
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יבשע טעמו ןומיל ,המודא תילוכשא םע לטפו תוינמכוא טעמ ,ףיזש ,הדש תות  2014,יקב דלתון ,רוזה
תיבול .גוף בינוני ,פרי נעים ,מתקתקות מורגשת ,חומציות נעימה ומעט מרירות בסיום .המחיר .₪ 54
הרוזה של דלתון כבר הרבה שנים מנסה לקלוע לטעם של כולם .לרוב הוא מעט מתקתק לי ,אך הוא עשוי
היטב.
דיו עם עשבי תיבול חי םד זופת ,הנודא תילוכשא ןבדבוד ,ףיזש ,הדש תות  2014,יקב טפרברג ,רוזה
ירקרקים ומרעננים .גוף בינוני ,מתקתק ,פרי נעים וחומציות טובה .המחיר .₪ 93
עדיין הרוזה של טפרברג תמורה נהדרת למחיר ,זכרתי אותו מבציר קודם עם פרי מורכב יותר וחומציות טובה.
.איל קרן קומפוזיציה של התמונה
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