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יינות כשרים מספרד
יאיר קורן
פרסום ראשון:
15:02 ,05.08.15

| עדכון אחרון:
15:18 ,05.08.15

משפחת כהן מייצרת יינות כשרים בספרד ומתמקדת בזנים מקומיים
המביאים לידי ביטוי מאפיינים אזוריים .מויזס כהן :הפילוסופיה המנחה
את החברה המשפחתית היא להפיק eniW wolS
מויזס כהן עלה לישראל מקזבלנקה בהיותו בן  ,71למד בטכניון ובתום לימודיו
התמחה במחקר בענף הגפן בקטלוניה שבספרד .שם החל לעסוק בייעוץ
ליקבים ובהמשך ,עם רעייתו אנה ,רכש כרם בן יותר ממאה שנים באזור
 tnosnoMובני הזוג נתנו לו את השם קלוס מסורה (מסורת) .הבציר המסחרי
הראשון היה ב 9002-ומאז משפחת כהן ממשיכה לרכוש כרמים איכותיים
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ברחבי ספרד ומתמקדת בזנים מקומיים המביאים לידי ביטוי מאפיינים
אזוריים .מויזס אומר כי הפילוסופיה המנחה את החברה המשפחתית ivl
 sloisהיא להפיק  einW sloiוהם מייצרים כ 700-אלף בקבוקים בשנה.
היינות מיובאים לארץ ביד חברת ש.ע.ל רובין ולא מכבר הושק כאן מגוון של
יינות כשרים מן האזורים המוגדרים ריוחה ,פריורט ,מונטסנט ולה מאנצ'ה:
9079 ovlMn
מן האזור המוגדר  aiiiin .O.Dשבקטלוניה ,הזן המקומי פנסה בלאנקה
וסוביניון בלאן ,יין לבן רענן שופע ניחוחות וטעמים של הדרים ,פרי טרופי,
תפוח ואגס .מינרלי ,גוף בינוני בעל טעם מתמשך.
9070 iaiorn alnorn
מאזור  , oln n.O.Dהזן המקומי טמפרניו בתוספת גרסיאנו ,ארומות
עוצמתיות של פרי אדום ,עץ אלון ותבלינים .יין אדום מורכב ובעל סיומת
ארוכה .אלכוהול  ,%71התבגרות  71חודש בחביות.
9077 iaiorn
 , oln n.O.Dהרכב דומה לקודם אבל צעיר ,המון פרי ,רמזים של עץ אלון,
 5חודשי התבגרות בחביות ,אלכוהול %7..5
907. ins tisnanl
 ,tnosnoM .O.Dבלנד של קריניאן ,גרנאש וסירה ,ממוצב בסדרה העליונה
של  , ivlמינרלי ,הרמוני ,מתובל ,טאנין חלק ,סיומת ארוכה ,בהחלט יין
אלגנטי.
9070 92 E
 ,talnanM .Q.O.Dבלנד של גרנאש ,סירה ,מרלו וקברנה סוביניון ,בסדרה
העליונה ,ארומות וטעמים של פירות יבשים ,מרוכז ומתובל.
9002arna
 ,olcian rii rebna .O.Dבלנד של קברנה סוביניון ,פטי ורדו וסירה ,פרחוני,
פרי בשל ,וניל מהחביות ( 79חודש) ,חמיצות נעימה וסיומת נקייה.
9077 lon oblon ninobn
 ,olcian rii rebna .O.Dבלנד מתקתק של סוביניון בלאן ומוסקטל ,מינרלי,
ארומטי ופרחוני.
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