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נוהכרנוים טל ELVI

אחד
וחביות

לא
היימת

תמורה

רק

הכשרים

של

תוצרים של אזורי־
משמחת

היין

גם למי

יין

טובה

קידוש

חברת  elviשבבעלות
נחשקים בספרד .ככאלה

שענייני

של

החברה.

למחיר

כשרות

אינם

משפחת כהן,
הם

הם

בשורה

בראש מעייניו

חביב ולא מחייב ,שמתח־
$TS1$שמתחנף$TS1$

יין
מאזנת.
על פי שלאחרונה כמה היין החשוביםבעולם לאמאוכלסים פרז ,אחד מחמשתהחלוציםשהעלו יינותהדגל היקרים ,היינותעונים על
$DN2$שמתחנף $DN2$לחיךהלוגםומיועד למי
נף
למחיר׳ /ואת
ההגדרה ״תמורה טובה
את אזור פריוראטהקטלוגי על מפת
ביהודים דתיים ,מה שמותיר את חובב
שפים ישראלים בכירים מנ־
$TS1$מנסים$TS1$
תמורה לכסף בדגש על כשרות .לש־
$TS1$לשתות$TS1$
העולמית בהצלחה רבה כל כך הזולים שבהם ניתן למצוא גם על מד־
$TS1$מדפי$TS1$
היין
היין המושבע וחובש הכיפה או המסו־
$TS1$המסורתי$TS1$
$DNמנסים$DN2$להוכיח אחרת ,לא יהיה
סים
תות
לציין כי היינות
הסופרמרקט .יש
פי
$DN2$מדפי$DN2$
בשלושת העשורים האחרונים .מויסס
$DN2$המסורתי $DN2$בעיקר עם מבחר של יינות ישרא־
$TS1$ישראליים$TS1$
רתי
וקולינריה
שכשרות
מופרךלטעון
$DN2$לשתות$DN2$עכשיו.ציון39 84 :שקל)
מסדרת  vina Encinaיינות השו־
$TS1$השולחן$TS1$
ואנה זיהו אתהפוטנציאל הטמון בא־
$TS1$באזור$TS1$
(בבורדו ,למשל ,כמה יקבים נח־
$TS1$נחשבים$TS1$
$TS1$אפשר $TS1$ליים
$DN2$ישראליים$DN2$
לא צועדות כהכרח יד ביד.נכון ,אפ־
Herenza Crianza 2010
$DN2$השולחן $DN2$הפשוטים יותר ,עוברים תהליך
$DN2$באזור $DN2$ורכשו חלקות של גפנים בוגרות לחן
זור
$DN2$נחשבים $DN2$מייצרים מהדורותכשרות) ,כזמן
שבים
$DN2$להכין מנה כשרה,אפילו למה־
$TS1$למהדרין$TS1$,
שר
דוגמה קלאסיתליין ריוחה מוד־
$TS1$מודרני$TS1$
מיוחד שלבישול לשם הכשרתם .שאר
בפריוראט ובמונסאנט הסמוך ,שחווה
שטעמיהם של יינות מאזורים נחשקים
קולינרית,
ן $DN2$,שתהיה יצירת פאר
דרין,
$DN2$מודרני $DN2$שמשכיל לשלב בנועם ניחוחות
רני
היינות כשרים בכשרות
בימיםאלו פריחה ,ומהםמגיעים היום
אך כאשר בוחנים אתהעניין מנקודת בעולם נותרים מחוץלתחום.
רגילה.
אדמה ועישון עם ריחות פרי אדום־
$TS1$אדוםשחור$TS1$
העילית של החברה.
יינות
לנוכח הדבריםהאלו ,היינות הכ־
$TS1$הכשרים$TS1$
שמביאה בחשבון
הוליסטית ,זו
מבט
In Vita 2014
$DN2$אדוםשחור $DN2$בשל כגון דובדבן כהה ואוכ־
$TS1$ואוכמניות$TS1$,
שחור
״המטרה היתהלייצר יין ספרדי״,
המיוצרים
חברת elvi
$DN2$הכשרים $DN2$של
שרים
את שללההגבלות והאיסורים שמטי־
$TS1$שמטילים$TS1$
$DN2$ואוכמניות $DN2$,לצד אדומות קקאו ואםפרסו.
מניות,
יין לבן מלא חן מאזור אלייה
מספר מרמם ,״ולהשתמש בעיקר בז־
$TS1$בזנים$TS1$
משפחת כהן
ברחבי ספרד על ידי
לים
 $DN2$חוקי הכשרות ,לא ניתןלהתעלם
Aiieiaשבקטלוניה .הבלנד מורכב על החיך נגלה יין בעל גוף מלא,
אמיתית
$DN2$בזנים $DN2$מקומיים ,מתוך כוונה
נים
ומיובאים כעת לארץ באמצעות חב־
$TS1$חברת$TS1$
מכבילתה של היד שעל הסירים והמ־
$TS1$והמחבתות$TS1$.
מאוזן מאוד ,עשיר בטעמי פרי המ־
$TS1$המשתלבים$TS1$
מענבי םוביניון בלאן ופאנםהבלנ־
$TS1$בלנקה$TS1$,
רת
תות $DN2$.כימים שבהם מלאכתהבישול
חבתות.
$DN2$חברת$DN2$ש־ע־ל רובין (בעבר יובאו על ידי לעשות יין עם תגזיהויאזורי״ .ומדוע
במרקם הרך והמח־
$TS1$והמחבק$TS1$
$DN2$המשתלבים $DN2$נהדר
$DN2$בלנקה$DN2$,זן מקומי המוכר גם בשםצ׳ארלו שתלבים
קה,
בחרולייצר דווקא יין כשר ,שבמקו־
$TS1$שבמקומות$TS1$
מוגדרת לא אחת כאמנות ,נותר רק הכרם) ,הם כגדר בשורה משמחתלאלו
האלון .יין ריוחה
בק
ומהווה חלק מבלנד הקאווההקטלו־
$TS1$הקטלוגי$TS1$.
בעולםעדייןסובל ממוניטין
$DN2$שבמקומות $DN2$רבים
מות
מבין שומרי הכשרותשמעונייניםלה־
$TS1$להתוודע$TS1$
לדמיין את ואן גור מאייר את״ליל
$DN2$והמחבק $DN2$שמספק כאן עץ
ליינות ספרדיים מריוחה ,לה־
$TS1$להמאנצ׳ה$TS1$,
כוכבים״ תוך איסור לטבול את מכ־
$TS1$מכחולו$TS1$
שמספק הזדמ־
$TS1$הזדמנות$TS1$
ואלגנטי,
$DN2$הקטלוגי $DN2$.זהו יין נעים וקללשתייה ,שמצ־
$TS1$שמצליח$TS1$
מפוקפקים? ״הבחירה בכשרות נעשתה גי.
תוודע
$DN2$להתוודע$DN2$
מתון ,רענן
$DN2$הזדמנות $DN2$להכיר את זן הטמפרניו בגרסת
נות
$DN2$שמצליח$DN2$לשזור בין ניחוחות הפרי הטרופי
עיקר ממניע רגשיולאו דווקא דתי״ ,ליח
$DN2$להמאנצ׳ה $DN2$,מונסאנט ופריוראט ,אך גם
מאנצ׳ה,
 $DN2$כצבע הירוקלמשל.עדיין יצירה
חולו
המקור ובמחיר סביר .ציון100 90 :
הבשל תוויםלימונייםומינרליים
מוגבלת.
חד־פעמית? כן ,אבל
משיב מרסס ,שאינו אדם דתי אך מע־
$TS1$מעסיק$TS1$
לחובבי ייןשענייני כשרות אינם מע־
$TS1$מעסיקים$TS1$
סיק
$DN2$מעסיקים $DN2$אותם בהכרח.
סיקים
ביין הסיפור שונהבתכלית ,שכן
$DN2$מעסיק $DN2$צוות דתי והשגחה כדילענות על
השומרים עלרעננותו .אותו משחק שקל)
דרישות הכשרות.
מייסד החברה ,מויסס כהן,נולד
באופן תיאורטי כל ייןיכול
בהתחשב בעובדה מינרלי־טרופי נמשך על החיך ,עם
להיעשות
Clos Mesorah 2013
תוספת של מרירות הדרים וחמיצות
שחלק קטן מהיינותמבושלים ופונים
בקזבלנקה ,וכשהיה בן  17בשעה שי־
$TS1$שיתר$TS1$
בצורה כשרה.להבדיל מבי־
$TS1$מבישול$TS1$,
יין הדגל של המשפחה,בלנד של
גבוהההמתלווהללגימה לכל אורכה.
בענייני כשרות,
לקהל המחמיר ביותר
תר
הכש־
$TS1$הכשרות$TS1$
 $DN2$כאן הלכות
שול,
$DN2$שיתר $DN2$בני משפחתו היגרולקנדה ,עלה
גרנאש וסירה
קריניאן,
לבדו לישראלוהחלללמוד הנד־
ת $DN2$אינן מתייחסותלחו־
$TS1$לחומר$TS1$
רות
שמשמעות
$TS1$הנדסה $TS1$ניתןלהניח שלצד המניע הרגשי קיים ציון79 88 :שקל)
שמו ממורת ומקורו באזור מונםא־
$TS1$מונםאנט$TS1$.
כלכלי ,שכןאלו פותחים צוהר
גם
80
ה-
שנות
בטכניון.
למי
אלא
הגלם
מר
$DN2$
סה
$DN2$הנדסה$DN2$
מניע
באמצע
עצמו,
$DN2$מונםאנט $DN2$.כיאהליינות האזור ,האף נפתח
נט.
Vina Encina Blanco
לקהל רחב שלאיכולליהנות מיינות
מספרד
הגיעה לארץ משלחת
שבא עמו במגע בתהליך
2011
אקספרסיבית של פרי כהה
במתקפה
של יקבים אחרים באזורו שאינם כש־
$TS1$כשרים$TS1$.
כדי לתור אחר יועצים בתחום
הייצור (הוא צריךלהיות
קצת מוזר להיתקל ביין לבן שו־
לגיטימי ,לא?
רים.
$DN2$כשרים$DN2$.
התמחותו של כהן ,משק המים
יהודידתי),ולכן השל־
$TS1השלכותיהן$TS1$
$TS1$שולחני $TS1$ובשל ,לצד ארומות של בשר מעושן
$DN2$שולחני $DN2$בן ארבע ,שכן יינות אלה לא
במשך השנים המשיך הזוג כהן גם לחני
תיהן $DN2$על טעמו הטופ
כותיהן
מינרליים .אותה עוצמה באה
ותווים
של הגפן ,וכך הוא מצא עצמו
בלגימה ,עם עושר פרי
ליישון ,אך זו לידי ביטוי גם
$TS1$לקטלוניה $TS1$.לחכור כרמים ,בעיקר באזורים שבהם מיועדים בדרך כלל
מהגר שנית ,הפעםלקטלו־
זניחות יחסית .ובכל
יין
מרובד טעמים שעוטף את החיך ,נו־
$TS1$נוכחות$TS1$
שמשווקת כרגע ביש־
$TS1$בישראל$TS1$.
שנת הבציר
לייעץ בנושאי השקיהוגי־
$TS1$וגידול$TS1$
נהג מויםם
$DN2$לקטלוניה $DN2$.שם גם הכיר את אש־
$TS1$אשתו$TS1$
ניה.
זאת,להיות חובב
מאםיבית של טאנינים בש־
$TS1$בשלים$TS1$
כחות
$DN2$נוכחות$DN2$
ולה־מאנצ׳ה ,ראל.
$DN2$וגידול $DN2$גפנים ,כמו ריוחה
$TS1$טולוז $TS1$דול
$DN2$אשתו $DN2$אנה ,יהודייהילידת טו־
תו
$DN2$בישראל $DN2$.מדובר ,בכל אופן,בבלנד מענבי
שומר מצוות זולע־
$TS1לעתים$TS1$
מורגשת
$TS1$ריברה $TS1$לים
מוםקטאלוםוביניון בלאן מאזור רי־
שם הואניצל את קשריו הטוביםלי־
$TS1$ליצירת$TS1$
בברצלונה.
שהתגוררה
לוז
$DN2$טולוז$DN2$
ם $DN2$חוויה די מתס־
$TS1$מתסכלת$TS1$.
תים
$DN2$בשלים $DN2$ומתיקותאלון שעדיין
היטב בשלב הזה של חייהיין .יין טוב,
שבלה־מאנצ׳ה ,המ־
$TS1$המציג$TS1$
$DN2$ריברה $DN2$דל חוקאר
ברה
$DN2$ליצירת $DN2$שיתופיפעולה עם יקבים מקו־
$TS1$מקומיים$TS1$
צירת
במסגרת עבודתו בי־
$TS1$בילה$TS1$
 $DN2$יין הוא משקה
כלת.
שחובבי הז׳אנר ישמחולאמץ ,אם כי
$DN2$המציג $DN2$סימני חמצון קלים לצד ארומות
ציג
$DN2$מקומיים $DN2$במטרה להרחיב את ייצור היין
מיים
$DN2$בילה $DN2$מויסס את מרבית זמ־
$TS1$זמנו$TS1$
לה
בעל מאפיינים אזו־
$TS1$אזוריים$TS1$
רצוי להמתין לפתיחתו לפחות שנ־
$TS1$שנתייםשלוש$TS1$
פרי טרופי מתקתק .בפה מקבלים גר־
$TS1$גרסה$TS1$
של החברה.
$DN2$זמנו $DN2$ביקביםוייעץ בין השאר
נו
ים $DN2$מובהקים ,הנוב־
$TS1$הנובעים$TS1$
ריים
300
$DN2$שנתייםשלוש $DN2$נוספות .ציון91 :
$TS1$המתיקות $TS1$תיים־שלוש
משופרת ויבשה יותר,ומלבד המ־
סה
$DN2$גרסה$DN2$
לפניכם רשמי טעימה של מרבית
מפתחבעולם היין
לאנשי
 $DN2$בראש ובראשונה
עים
תיקות
הספרדי ,בהם חוזהלואיז יינות  elviהמיובאים לארץ .מלבד
ממוצאם הגיאוגרפי
$DN2$המתיקות $DN2$הבולטת מפציעה גם חמיצות שקל)
המשמ־
$TS1$המשמשים$TS1$
של הענבים
סוב מאוד בעל
מובחנת
מעולה שמפגין עליונות
זה לא
תקרא
רצה
ם $DN2$להפקתה
שים
באספקסים של אופי ,סגנון ומורכבות58-98
בבקבוק09-49
אגדה
59-001
שאינו מומלץ
מעט
טוב ועשוי כהלכה ועם זאת
הגורל ורוב אזורי
ממוצע05-41
משעמם57-97
איכויות בולטות וייחודיות08-48
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