Izrael

Vína z posvátné rezervace

BENHAIM

zervace a tedy i zákaz zřizování podniků a zavádění zemědělské činnosti. Já
jsem věděl, že to místo je z řady důvodů
předurčené pro velká a výjimečná vína.
A nešlo jen o půdní rozbory nebo klimatickou mapu – to všechno jsme už měli
hotové. Byl v tom i duchovní moment!

Itay Benhaim je kulturista, harlejář
s dokonale vytuněnými motorkami. Dokud jej nevidíte s dětmi, řekli byste i drsňák. Taky muzikant a hlavně vinař. Známe se pomalu deset let, ale i když znám
dobře jeho vína, k návštěvě ve vinařství
jsem se dostali až letos. Montovaná
hala v zóně Ramat Hasharon severně od
Tel Avivu jako desítky jiných, klimatizace, posuvné dveře, mašgiach dohlížející,
zda je vše košer.
Ale v rohu pod barikovými sudy koncertní piano, vedle saxofon a malá bicí
souprava. Nezvyklá výbava sklepa!
„I když je víno pro mne i naši rodinu
dnes hlavním povoláním na plný úvazek, je i naším koníčkem. A rádi zveme
přátele, aby tu s ním poseděli. Někdy se
tu sejde víc muzikantů a pak to tu umí
pěkně vařit,“ říká Itay a bez přemlouvání vystřihne svižný rock´n´roll. „Ať tu
jsme každý dělali svá vína pro nás a pro
rodinu. Až v roce 1997, kdy se Itay vrátil
z vojny, jsme se už všichni tři rozhodli
vybudovat skutečné vinařství.“
A zatímco ochutnáváme krémově
hutný, temný Merlot 2008 z řady Tradition, rozvílí Eli před námi zajímavý
příběh: „Itay se vydal do světa na zkušenou a já tu zatím hledal vhodné místo
na vinice. Věděl jsem o jednom, které
se nám moc líbilo, v Galileji v údolí pod
horou Meron. Ale tam byla národní re-

nesedíme na sucho, rozleju vám první
vzoreček vína, které nesoutěží, a táta
vám zatím poví něco o vinařství.“
Jak je Itay chlap jako hora, kterého
by si člověk nepřál potkat v noci v úzké
uličce, jeho tatínek Eli je malý usměvavý dědeček hříbeček. „Tradice vína sahá
v naší rodině daleko do historie a byl to
i jeden z důvodů, proč jsem si vzal svou
želu Ruti,“ ukloní se galantně. „Pocházela z rodiny v Rumunsku velmi slavných bednářů, kteří dělali nejlepší sudy.
Vzali jsme se v roce 1967 a od té doby
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Na hoře Meron žil a je pohřben jeden
z vůbec nejvýznamnějších rabínů Šimon
bar Jochaj, učenec, který po zničení
Druhého chrámu v roce 70 začal psát
Mišnu a také Zohar, nejstarší dochované dílo židovské mystiky. Ostatně rabi
proslul svými zázraky. Na jarcajt, výročí
jeho úmrtí, sem přicházejí desetitisíce
lidí a podle jeho přání, sděleného učedníkům, tu zpívají, tančí, radují se, grilují
– a samozřejmě pijí víno! A také prosí
Boha o pomoc...“
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Může být lepší místo, kde by člověk vzdělával vinici Boží?
„Naštěstí jsem právník a tak jsem se zahloubal do předpisů.
Zjistil jsem, že rezervace byla vyhlášena v roce 1961, ale už
v padesátých letech je v pozemkových záznamech zmiňována
farma, na níž hospodařila farmářská rodina. Zákaz se vztahoval
jen na zřizování hospodářství, ne na pokračování v jejich činnosti! Povedlo se mi dohledat potomky původních hospodářů,
koupit od nich opuštěnou farmu a začali jsme sázet své vytoužené vinohrady, necelý kilometr od místa požehnaného rabínem Šimonem bar Jochajem. Dodnes věřím, že má z našeho
úsilí radost, přeje nám štěstí a drží nad námi ochrannou ruku.
Vždyť i on sám byl tvrdohlavý a cílevědomý...“
S Cabernetem Sauvignon 2005 Grande Réserve se dozvídáme, že osm hektarů vinohradu se svažuje na východ, což je v
Izraeli výhoda – má jasné ranní slunce, ale je chráněna proti
podvečernímu úpalu. Vyrábějí kolem padesáti tisíc lahví, nejmladší vína jdou do prodeje po čtyřech letech zrání ve francouzských sudech, v baricích i šestistovkách Radoux, a vždy
mají v nabídce alespoň 10 předchozích ročníků vína. Než mašgiach zamknul sklep, natočil nám pár tankových vzorků do
karaf, a na konec se Itay pochlubil rodinnou rezervou VHS
Mythos 2005, která se vloni stala nejúspěšnějším izraelským
vínem na Terravinu. Přitom hrál na piano a Eli s Ruth ho s tichým úsměvem sledovali. Mají být na co hrdi... Nepřehlédněte
tu řadu diplomů za rodinným portrétem tří vinařů Benhajim!

