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החג

כדאי להתחיל
לקראת פסח,
המשקאות

סדר בארוו
מה

גים
$DN2$החגים$DN2$

הדשנה

נשתנה ערב החג

האחרים? שבליל

הפסח מכל ערבי הח־
$TS1$החגים$TS1$
הסדר

כל

בני

המשפחה

שותים ייןוכולם
ששתיית
גם ה״חכם״ ,שמסביר לכולם
היא עפיצות
יין
חולפת ,גםה״רשע״ ,שטוען שאין
פלצנית של אופנה
ישראלי טוב ואלמלא הדורה ששומרת מצוות היה בכלל
שותה בירה בליל הסדר ,גם ה״תם״ שמבקש שיוסיפו לו
מעדיפים יינות
יין

קצת סודה
ליין כדי שיצאלו שפריץ ,וגם ״זה שאינויודע

לשאול"
ולמה
והצלתי,
דרכיהגאולה הנזכרות בספר שמות והוצאתי,
וגאלתיולקחתי .יש שמזכירים גם את העובדה שבחלום
ואולי שותיםלכ־
$TS1$לכבוד$TS1$
יוסף הופיעההמילה כוס ארבע פעמים.
שלנו.בלילה הזה האמהות אינן מנדנ־
$TS1$מנדנדות$TS1$
$DN2$לכבוד $DN2$ארבע האמהות
בוד
ובחול:״ אל תשתה ,אתה עוד צריף
$DN2$מנדנדות$DN2$כהרגלן בקודש
דות
לנהוג אחרי הארוחהולהחזיר את סבתא״ ,אלאאפילו
מעודדות לשתות ארבע כוסות.
אז מה שותים?לארוחה חגיגית ודשנה מתאים יין אדום
שליווה אותנו בכל החגים הקודמים .הואימלא גם את
אסי
$DN2$הקלאסי$DN2$
יבשובעל גוף ,אבל אנחנו הרי לא באנו רק כדי לאכול
כוסו שלאליהו הנביא וגם אתהשלישיתשלנו.
בשבילנו ,נכון? אז למה
קריאת ההגדה היא שיא הערב
ההלכה יותר מרומזתלנו שהכוס הרביעית נועדהליין
שמתאיםלארוחה ,אם שתי הכוסות הרא־
$TS1$הראשונות$TS1$
לשתות אדום
עלינו את מכת
מתוק מעיןדיג׳סטיף שבאלעכלולהקל
שונות
$DN2$הראשונות $DN2$באותלפניה והאחרונות אחריה?
שולחננו.
חשוב שהיין יהיה משובח וטבעי .לא מחוזק ,לא מתו־
$TS1$מתובל$TS1$
ארוחת החג.ובכל זאת אדוםעולה על
עולה״ אינה רק קריאת עידוד של אוהדי
״אדום
במשפחה שיתנגדו
$DN2$מתובל $DN2$ולא ממותק .לכל פרשני המצוות
בל
הפועל,
אלא גם מנהג שכוחו רב מרוב המצוות .אי לכך ובהתאם
שהפרשן
להוסיף קצת צבע כשר לערב הסדר ,תספרו
היהודי״בעל הטורים״ אמר שאין שותים אדום אםהלבן לזאת ,הנה רשימה של כמה יינות אדומים מכובדים מיק־
$TS1$מיקבי$TS1$
בי
$DN2$מיקבי $DN2$ארצנו הכשרים .לאכללנו בה את יינות ה״כמה במאה״,
משובח יותר .יש גם חלוקה הגיונית בסדר של ארבע
למרות שלאכולם רעים ומחירםהזול לא מעיר על נחיתו־
$TS1$נחיתותם$TS1$.
הכוסות .הראשונה היא בכלל סוג של אפריטיף .משקה
$DN2$נחיתותם $DN2$.לאכללנו בה גם את יינות הצמרת של היקבים ,שמחי־
$TS1$שמחירם$TS1$
תם.
מעורר שמעביר אותנולאווירת החג .לכן יין לבן קל
$DN2$שמחירם $DN2$מאמירמעל  200שקל .יש לקחת בחשבוןשבליל הסדר
רם
וצונן הוא אופציה טובה .הכוס השנייה מגיעה בפאתי
$TS1$החוכמה $TS1$אנחנו שותים כמה בקבוקים מכל סוג .הרשימהשלפני־
$TS1$שלפניכם$TS1$
קריאת ההגרהולכן למה לכםלהכביר על דברי החוכ־
כם
חז״לינו ביין אדום כבדומעייף ,שגם לא יהיה
$DN2$החוכמה $DN2$של
$DN2$שלפניכם$DN2$כוללת כמה יינות אדומים טובים יותר מאלה שבמחירי
מה
שייאלצו אתכם לבקש ממנ־
$TS1$ממנהל$TS1$
לחג״ ,אך גם לא כאלה
טעיםלנו בטרםאכלנו? הסדר הזה יהיה וורוד ואופטימי ״מבצע
$DN2$ממנהל $DN2$הבנק שלכם
להגדיל את מסגרת האשראי.
יותר עם יין רוזהישראלי .למתחכמים שישאלו בעת הל
ספירת עשרת המכות איפה האדום שמסמל את מכת
הדם ,תענו שהרוזה מסמל את עורם הוורוד של המצרים
סופרייר 2007
קברנה ,סוביניון
ברקן,
במכת השחין.
יין המופק ממיטבהחלקות של היקב .הסופרייר 2007
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הארוחה
העליון.
מאיזה

שנת הבציר היין שהוא שותה.

שותים ארבע כוסות?

ראשית

כל

בזכות ארבע

