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כל

שנה

השבועות

החדשה

השנה

התכנסו

בראש טוב
אנשים

ארבעה

שמבינים

בתקציב של

שניים באוכל וביין כדי לטעום
שקלים ,שיכולים להתאים לשולחן החג

האחרונים

מגוון יינות

של

החופש

אחרי שהילה הצליחה להתגבר על

במחשבות על השנים
הילדיםלזמן איכות .עסוק
שעוברות והמגמות שמשתנות,עלית־ במדרגות לצלוח את הקניוןולמצוא
שנפתחה לאחרונה
כביבהשולחן כד־ להתח־ללטעום.
הנעות אל מרקדו ,המסעדה
לטעימה נבחת עשרה יינות־שראלי־ם כשר־ם
לערוך טעימתיינות,
על ידי השף אבי גיטון כדי
במחירים שנעים בץ  100ל־  150שקלים ,בל־ הג־
$TS1$הגבלות$TS1$
רגעלפגישכולנו מכינים את רשימת הקניותשלנו
בלות
לערב ראש השנה.
$DN2$הגבלות $DN2$של זן או סגנון .הע־קר שיה־המענ־־ן" .למה

הפקקים,

הגדול
כ־לד ,נגרר חסר חשק אחר־ אפ־ מחנות
לחנות ,מותש ממדידות שלחולצות תכלת
לב־ת הספרוחולצהלבנהלערב החג ונע־
$TS1$ונע^^^^$TS1$
^^^^
$DN2$ונע^^^^ WB$DN2$לי־ם שתמ־ד ־!״
גדולותעל־לפחות במספר
אחד ,כדי שלא נצטרךלהחליף אותן
כיסית את הבקבוקים?״ ,שאל אותי ביטון בדאגה.
בחדשות ער
השנה הצטרפו אלי המסעדן איציקהמל ,בע־
$TS1$בעליה$TS1$
מסע הקניות הבא ,קצתלפני פסח.
ליה
$DN2$בעליה $DN2$של מסה :הילה אלפרט,
"תראה ,זה לא פשוטלטעום עשרה יינות ,אנח־
$TS1$אנחנו$TS1$
מבקרת המסעדות
של ״ישראלהיום״;וביטון ,שהסכים לארח אותנו
שבועייםלפני סיומו של החופשהגדול הנוכחי,
מקצוענים״ ,הוסיף המל את חששותיו .אף
$DN2$אנחנו $DN2$לא
נו
אפילוקניון
במסעדה ארבעה ־מים בלבד אחר־
עזר־אל־ נראה מותשמאלפי הצרכנים
שנפתחה באופן
אחר לא־כוללהרגיש יותר מרי בטוח בטעימת
הצעירים והצע־ר־ם פחות שבאולבלות .ההורים
לב־טון.
רשמי .־ותר מ־  25שנים מפרידות ב־ן המל
עיוורת.
נגררו חסרי חשק אחר־ילדיהם מחנותלחנות,
הסברתי להם שאת הבקבוקים כיסיתי כדישנוכל
הםיבלולהיות בקלות אב ובנו ,אכל כשחיכינו
ליין,בלי להתרשם משמו של היקב או
$TS1$עסקם $TS1$,להתייחס רק
מותשים משליפת כרטיס* אשראי וממחשבות על
יחדלהילה ,הקשבתי להם כשהם ריבת על עס־
חודש־ העבודה ש־־דרשו כר־ לממן אתהכל.
$DN2$עסקם$DN2$,אוכל ,שת־־ה ונש־ב .בעיקר על נש־ם .הש־
$TS1$השנם$TS1$
ק־ם,
מהמחיר ,:ושמטעימות של ״לאמקצוענים" אפשר
כל שנה שעוברת משנה אותנו קצת,
$DN2$השנם $DN2$נשמעו כמו חברים בני אותוהגיל,
נ־־ם
ובלי שנש־ם
לדעתי להפיק תוכנות שנוגעותלכולם ,לא רק
שהשנים
מוקדשים
לקניות .אני זוכר את עצמי

^^^^^^

את המסעדה ,התיישבנו

יין

לב הדורות
מתחלפים ,ההעדפותמתחלפות
שנחשד

־נ־

מבוגרים

כמונילסיוט.

הפד

ומה
עבור

שעברו ושיעבדו לא משפיעותולא ישפיעולעולם למעגל
על

האהבותהגדולות שלהם.

שדרשו

הקטן .אחרי

שסיימנולהבהיר

הבהרה מזגנו

את ה־־ן

את הנקודות

הראשון.

יקבי

רמתהגנלן,

ירדן ,קברנה סובעץן 2007

׳׳האף מבטיח אבל
מקיים׳׳,
כר

הפה

לא כל

אמר ביטון אחרי

שלגם.נאלצנו להסכים
חמצמצים
ליין היו ריחות
של דובדבנים ושזיפים .חלק
מהטועמים שמו לבלנוכחות
אלכוהול .בפה
מורגשת של
הוא התגלה כייןאלגנטי

איתו.

ונעים עם טעמי פרי

מתוקים

דווקא ועשבוניות קלה.
לאוכל׳׳ ,הוסיףהמל" ,הוא
״זה

יין

ילד

טוב עם סינטהטרייה״.

הילה הציעה לתת לו
כשיגדל׳׳.
׳׳שיתקשר אלי

אסימון

הסכמנו איתה .היין מעניין

ועשוי היטב אבל כדאי לחכות
איתו עוד

כמה שנים בבקבוק,

עד שכלהחלקים שלו

הרגליל,

בזלת הגלן,
סוביניון חרב 2007
קברנה
׳׳אתםרואים' ,אמרהמל,
והרבה׳׳.׳׳אחרי
יש בוהכל,
מפחד

היין הראשון אני

קצת

להתאכזב שוב',

חשש אבי ,שדי

אהב

את

השפע הזה .מי

שאוהב

את היין שלו מחוספס ,עם

ריחות מתפרצים של פריבשל,
תיבול ,וגם
ריבה ,אדמה ועשבי
יודע לחבראליו את המנות
המתאימות,יוכלליהנות ממנו.
סביבהשולחן שררה תמימות
רעים

׳׳גברי״
שמדובר ביין

שמתאים יותרלשתייה
של מסע צירמוצלח,
ללגימה אחר הצהריים על

בסיומו

מאשר

המרפסת.

יתחברו.

פסגות,

סירה 2007

קברנה פרנק 2007

מיתן 2007
אחרי שני יינות

׳׳זה ייןשישראלים יאהבו.

יקבי

קברנה סוביניון

הגולן,
מרמת
גלילי שמכיל כ־  80אחוזי
בלנד
סירה ,עם תוספת של קברנה
הגיע מירון 2007

סוביניון ופטי ורדו בכמויות
כמעט שוות .היין היה

מרענן .״הוא לא

חידוש

מתחנף״,

איבחן השף ,״מה שאתה מקבל
באף ,זה מה שתקבל בפה״.
איציק התרשם מהאיזון שלו
ומהחמיצות הגבוהה ,שלדברי
הילה תעזור לו להשתלב היטב
עם מנותשמכילות שומןאווז.
המרקם הקליל שלו נתפס על
ידי חלק מהטועמים כ״קצת
לכולנו היה ברור
שטחי׳׳ ,אבל
שמדובר כיין טובולא שתלטן
למגווןגדול של מנות.
שיתאים

עד שמזגנו אותו,

כמעטלצבעם

לא

התייחסנו

של היינות.

יינותישראליים
בדרד כללבעלי צבע אדום
ליין הזה היה משהו
בוהק ,אבל
אחר להראותלנו
הצבע
הכהה ,השחור כמעטשלו ,גרם
לחלקנו לנחש כי זה עומד
להיות היין בעל הגוף המלא
צעירים יהיו

ביותר בטעימה עד כה .הוא
האף בריחות

בטעמי פרי

ומרקם

מתפרצים

׳׳זקנתו
אקספרסיבי.

מביישת

את
נעוריו* ,אמרההילה על
הסיום הקצר שלו שהמל הגדיר

כ״נש«י׳׳.

המחיר :נ־  140שקלים
המחיר :נ־ 125שקלים

של

מילא
פלפל ירוק ,פלפל שחור ,פירות
ותבלינים ואת הפה
טריים
את

עמק

האלה,

ריחות שלפטל,
סיגליות ,פלפל
גרמו לכל אחר

לרגע.
לעצור
מאיתנו
׳הכי טוב

אדמה,

שחור וטבק,
ואחת מאיתגו

היין הזה

תשומת

דרש

לב מלאה.

עדעכשיו",

הכריז

איציק ,שזיהה בתור שניות

שמדובר בסירה ,וביטון הוסיף
ואמר

שהניחוחות של היין

יגרמו לו להתחבב על

הסועד

הישראלי הממוצע .בפה התגלה
יין

פירותי במיוחד ,עםנגיעות

קלות של
קלוי .הסיומת הקצרה שלו
ועץ
גרמה לאלפרט לדמות אותו
לימישהו שבא ,מדבר המון
טעמי קפה ,מוקה

ופתאום קם
והולר".

באוויר וסטייק

הרבה זמן

עסיסי יעשו לו

רק טוב.

המחיר :נ־  100שקלים

המחיר :נ־  20שקלים
המחיר :נ־  20שקלים

יקבי כרמל,

תבור,

הסחה 2005

סגל.

בנימינה,

רכסים ,חבב,חולו

נזןינ תיאן 2007

ברקן,

2006

אבני החושן,

תרשיש 2007

אלנ ינ

קברנהסוביניון

2007
יין הרגל של יקב תבור העשוי
ענב־

קברנהסובינ־ון ,מרלו

וש־ראז,

אותנו
לרביעייה
ועליזה,

בוקבק ב־נואר 2008

הושקלפני פחות
השנה כחלקמחבילות

השי

החגיגיות ביקב .היין ,הבוגר
ב־ינית

זכה
יין

שהתקיימו בישראל
אולם אותנו הוא לא הצליח

ובצרפת,

להרשים.לטועמים
השולחן היה

סביב

קשהלהתעלם

מהניכחות המורגשת של
ריחות השמרים ,מבשלות

היתרומעקבותיו של

רועשת

והוציאלנו אתהמילים
״הוא לא ברור״,
״יש לו ריחות ירוקים ,הוא
יושב יפה על החך אבל קשה
ל־להבין אותו,יכוללהיות
שזהקריניאן?״ .ביטון שם לב
לריחות שלפלפלים חריפים,
עשביתיבול ופרי טרי .״הוא

מהפה.

אמר איציק,

שהשתתפו בטעימה,

אמנם במדליות

השימוש

מתחכם״ ,הוסיפהאלפרט.
לנו
ולא

ברור

נחמד

שמדובר ביין

שגרתי,

והשף

חשב

המאסיבי בעץ .המגע שלו עם

הפה היה קליל ונשכני ,הטעמים

דרך אגב ,המל כמעט

חמצמצים והסיומת

היה

מורכב
שיהיה

לשרך אותולסטייק

אנטרקוט.

קצרה

הבנים ניחשו

ואז הגיע היין הזה

משנה ונמכר

בתחרויות

טעימה של

שישה יינות

הפכה

זהובלנד של

ומרירה.

פטי ורדו,

המחיר :נ־  140שקלים

המחיר :נ־ 50

הילה

חשבה

צדק

קריניאן ,שיראז,

שיש לו

ריח טוב,

שמדוברבמרלו

וכולנו התרשמנו מהש־לוב
העדין המכיל ריחות של פרי
טרי,

עשביתיבול

עור וטבק,

־בשים,

מהמרקם

שמצליח

להיות מאס־ב־ בל־
להע־ל;
והמתובלת.
ומהסיומת הארוכה
אחרי שסיימנול־תנות
הילה ביקשהלהוסיף
הזה

לא

ממנו,
שהיין

מיישר קו עם מה

שהיא

מגדירה
כ״מרלואיזם״ .״מי
שאוהב

עגלגל

ומתחנף,

לא

יאהב

את

הייןהזה" .מי שיבואאליובלי
דעות קדומותיוכלליהנות
מאחד היינותהמעניינים ביותר
שהושקו

תעודת זהותמזויפת״,

ביקשה

ממניהילה ,״הוא מתחיל
בוגר ,אבל כשטועמים אותו
מתברר שהואילד״ .רשמתי.
כמו

יין

״בריון אבל רגיש״ ,הוסיף ביטון
את הרימו־ שלולגב־ ה־־ן .אני
השבתי

שהיין מאוד מחובה

ליין

האחרון

ברשימה היו ריחות

מאופקים מאוד

שוקולד,

של

פר־ טרי,

ותבלינים,
־בשים

פירות

וטעמי פרי עשירים עם

קלות של
מהמיקום

קפה.

"הוא קצת סובל

שלובטעימה״,

איציק,
׳׳אבל

זה ף׳טוב* .גם

תשעה ־־נות ולא מעט

ברור וחר־משמע' .עם ריחות

של פרי בשל ,פרי טרי,שוקולד,
מוקה ומנטה.כולנו הרגשנו

שלמרות העוצמות שלו
ואלגנטי שמלטף את
ביין נעימ
הפה בזמן שהוא ממלא אותו
בתחושות ובטעמים.

יין

טוב

שיהיה עוד יותר טוב בעוד

שלוש

שנים ויותר.

הפחות מקצועייםשבינינו,

להבחין

באיכות,בניקיון ובאיזון

•וצא הדופן שלהיין.בלגימה
שנייה
יכולנולומר שאף על

שאפשרלהעריך
המדויקת,

מאור,

שלא

פי

את העשייה

מדובר ביין טכני
היה

מזיקלהזריק לו

קצת נשמה.

המחיר :נ־  135שקלים
המחיר :כ־

אמר

אחרי

השנהבישראל.

שקלים

תוספות

דיבורים
יכלו ,גם הטועמים

מדובר

את המרלו שלוקליל,

פטיט סירהווינייה.

שקלים

מוקה,

"תרשום שהואכאילו

נכנס עם

המחיר :כ־  35שקלים

