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השתיין: מה נשתה הלילה הזה מכל היינות?

להתחיל עם רוזה או דווקא עם קברנה, מה לשתות בכוס השלישית ולמה לא לפתוח את הבקבוק הכי יקר – רואי

פרסול עם המלצות יין לליל הסדר שיגרמו לכם להצטער שצריך לשתות רק ארבע כוסות...
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Spirit Dreams -Create A
Plan That Will Reach

Your Goal

Top 3 Things to Know
about Shakshuka-

Arabic Recipe

יקב ברקן

קברנה סוביניון, "PLATINUM", בציר 2019, יין ממהדורה מיוחדת של חביות קברנה סוביניון. אותן חביות התגלו בעלות תכונות

יוצאות דופן בעת הטעימה השנתית בה היינן הראשי, עידו לוינסון, יחד עם צוות הייננים, קובע לאיזה יין מיועדת כל חבית.

זהו יין עוצמתי ועשיר בטעמים וניחוחות המשתלבים בהרמוניה מושלמת. היין בעל צבע אדום עמוק בוהק ומשלב טעמי פרי שחור עם

תבלינים, וניל ועץ קלוי שמקורם בחביות עץ האלון הצרפתי. היין מרוכז, בעל גוף מלא וסמיך וסיומת עוצמתית, ארוכה ומתובלת.

אלכוהול: 14%.

.₪ 70 מחיר:

מאמרים נוספים

נעדר לגיטימיות: נסטלה נדרשת
לחדול ולשווק את ההמבורגרים

הצמחיים שלה כ"נהדר"
08/06/2020 | רון ברגר

נעה כהן
22/03/2022 | רוסלו שמריה

נעים להכיר: בן הזוג של הזמר אדם
למברט

01/04/2019 | SPOT it מערכת

What Makes a Best Legendary
Sports Car Special?

רוצה לספר לנו על

משהו?

יש לך ידיעה/ רעיון

ששווה אייטם?

מוצר ששווה סקירה?
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ילדיםנופש ותיירותחוג הסילוןבריאותעיצובתרבותקולינריהלו ולהכללי
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יח"צ

יקב בנימינה

רזרב קברנה סוביניון , יין אדום יבש העשוי 100% קברנה סוביניון. היין מאופיין בבשלות מאופקת עם איזון בין רעננות לריכוז טעמי

פרי בשל.

תנאי ההבשלה וסוגי האדמה בכרמים יוצרים ענבים עשירים בצבע, בארומות ובטעמים מרוכזים, המלווים בחומציות תומכת

ובמורכבות גבוהה. דילול כמות היבול בכרמים מסייעת להגיע לאיזון המאפיין את היין. היין בעל גוון רובי-שחור עמוק, ארומות בולטות

של פטל שחור דובדבן בשל, קסיס, קפה קלוי ומנטה האופיינית לאזורי הגידול מהם נוצר היין.

זהו יין בעל מבנה מלא, מאוזן ונדיב, המוכן לשתייה כבר עתה אך ימשיך ויתפתח ב-4-8 השנים הקרובות.

.₪ 60 מחיר:

גרנאשה טינטוררה, מהדורה מיוחדת שהושקה לרגל חגיגות השבעים של היקב. המהדורה כוללת ארבעה יינות חדשים מכרמים בהרי

הגלבוע, יוצאי דופן באיכותם.

טעמנו את הגרנאשה טינטוררה 2020. זהו יין קטיפתי בעל גוף בינוני-מלא ואופי ים-תיכוני מתובל. היין מלווה בארומות של דובדבן

שחור, פטל שחור, פלפל שחור, טבק מתקתק נגיעות וניל מהחבית לצד פירות יבשים בשלים כגון שזיפים, עם טאנינים רכים וטעם

וסיומת ארוכה.

התיבלון בגרנאשה הופך אותו לשילוב מושלם עם מנות מתובלות ועשבי תיבול כולל בשרים צלויים, ירקות ומגוון מאכלים אתניים.

מחיר: 110 ₪.

יח"צ

יקב סגל

 Free Run היא סדרת היינות האיכותית של היקב, בה היינות מופקים מהחלק קברנה סוביניון מסדרת Free Run , בציר 2018 -

המשובח ביותר ביין המגיע מהמיצוי הראשוני והטהור של קליפות הענב, ללא לחץ מלאכותי של מכונות, אלא ע"י סחיטה עדינה בלבד

של הקליפות לאחר התסיסה.

היין שמתקבל עסיסי ועשיר ביותר ולו טאנינים רכים ומבנה קטיפתי. לאחר התסיסה, היין המשיך להתיישן למשך 10 חודשים בחביות

עץ אלון צרפתי. מקור הענבים בכרמי היקב בגליל העליון ובהרי ירושלים.

זהו יין בעל צבע אדום עמוק ושוליים סגלגלים המציג ארומות עוצמתיות של פרי שחור וקאסיס, המלווה בנגיעות מתקתקות של עץ

אלון התומך בעוצמות הפרי. היין בעל מבנה טאנינים אלגנטי, רך ונעים ובעל סיומת ארוכה ופירותית. אלכוהול: 13%.

.₪ 60 מחיר:
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יח"צ. צילום: אייל קרן

יקבי כרמל

סדרות היין האהובות Selected ו-Private Collection בהשקות חדשות לקראת החג:

בלנד היינן 2020, יין חדש מסדרת - Private collection - יין אדום יבש המורכב מ-5 זנים שגדלים בצורה מיטבית באקלים הארץ

ישראלי: פטי ורדו, מרסלאן, קריניאן, ארגמן וטנאט.

היין מאוזן ומאופיין בארומות של פרי אדום הנותן תחושה מתקתקה וחמצמצה יחדיו, עם נגיעות של עשבי תיבול ים תיכוניים. הוא

ישתלב נהדר בכל ארוחה ובמיוחד עם מנות מהמטבח המקומי. אלכוהול: 13%.

.₪ 45 מחיר:

קברנה סוביניון 2021, בציר חדש בסדרת selected - יין אדום יבש המבוסס על ענבי קברנה סוביניון מכרמים נבחרים ברחבי הארץ,

שיושן במשך 3-6 חודשים במכלי נירוסטה.

ליין גוף קליל וצעיר וסיומת מאוזנת, בעל ניחוחות פירותיים, שזיפים אדומים ושחורים וקפה. אלכוהול: 13.5%.

.₪ 30 מחיר:

יח"צ. צילום: עמרי מירון

יקב רקנאטי

קברנה סוביניון "כרם לבנון" 2018. כרם יוצא דופן זה מפיק יין מורכב ועשיר עם מאפייני זן ברורים שטומנים בחובם קטיפתיות, עידון

ומעל הכל אלגנטיות רבה.

קברנה סוביניון המתאפיין בארומות קאסיס, דובדבן, שזיף שחור ועשבי תיבול מקומיים. היין משקף את הגישה הים תיכונית של היקב

תוך דגש על ביטוי מאפייני הפרי, טאנינים רכים וסיומת ארוכה ומתובלת. היין יוצר במהדורה מוגבלת.

₪ 95 מחיר:
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יש לך ידיעה/ רעיון

ששווה אייטם?
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מחיר: 95 ₪.

רוזה 2021. הרוזה של רקנאטי מורכב מממסך של ענבי סירה ופטיט סירה מכרמים נבחרים ברמת הגולן. כרמים אלו נהנים מתנאי

אקלים קר השורר באזור ומהבדלי טמפרטורה גדולים בין היום והלילה.

הודות לתהליך ייצור עדין ומוקפד, מנגיש היין שפע ניחוחות תות, דובדבן ושזיף, עם חומציות רעננה המהדהדת ברקע ואיזון הרמוני

של טעמים.

.₪ 79 מחיר:

יח"צ

יקב תבור

eco רוזה 2021 של יקב תבור, העשוי 100% ענבי ברברה, הוא גרסה מלוטשת ויוקרתית לרוזה ברברה המוכר של היקב.

האקו רוזה מצטרף לאחיו בסדרה, אקו אדום ואקו לבן, ויחדיו הם מבטאים את הכבוד לכרמים ולמהפכה האקולוגית אותו החל היקב

לפני עשור.

בציר ענבי הברברה נעשה באופן ידני ומוקפד על מנת לשלוט בצבע ובמיצוי הטעמים. ליין צבע מעודן טעמים מינרליים, חדות

ומורכבות נפלאה. אזור הגידול ממוקם למרגלות תל פארס במרכז רמת הגולן, ברום של 600 מטר מעל לפני הים.

הקרקע משופעת באבני בזלת ותוצרי בלייה וולקניים נוספים המעשירים את הקרקע בחומר אורגני וגורמים לאוורור מתמיד של

מערכת בית השורשים, ולחלחול מים נהדר. באזור זה שוררות רוחות מערביות רבות, אשר תורמות, גם הן, לאוורור של נוף הברברה

שידוע כזן חיוני וחזק.

.₪ 85 מחיר:

יח"צ. צילום: אייל קרן

יקב טריו
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טריו סיקרט 2018. יקב טריו הוקם בשנת 2006 מתוך שאיפה לייצר יין ישראלי איכותי מהכרמים הטובים בישראל. ביקב עושים שימוש

בציוד מודרני ושיטות ייצור מתקדמות במטרה לייצר יינות הרמוניים, פירותיים ומאוזנים.

יינות היקב מיוצרים מענבים המגיעים מכרמים איכותיים בצפון רמת הגולן ובגליל העליון והם מציגים עושר טעמים ומורכבות רבה.

טריו סיקרט 2018 מורכב מזני ענבים: טנאט (40%), קברנה סוביניון (25%), מרלו (35%). יין בעל גוון שחור סגול עמוק וניחוחות

עשירים של פרי יער בשל ותבלינים ברקע. ליין מבנה מוצק ואופי עשיר ודחוס עם איזון מצוין וסיומת ארוכה.

.₪ 95 מחיר:

יח"צ. צילום: אייל קרן

יקב טפרברג

טפרברג מציע לארוחת ליל הסדר את קברנה פרנק לגסי 2018 העשוי 100% ענבי קברנה פרנק.

צבע היין אדום ומלא. האף של היין מתאפיין בפירות אדומים ושחורים, ומנעד ארומות המאוד אופייניות לזן עם נגיעות ירקרקות

בשלות עדינות הנעטפות עם עץ אלון אלגנטי. בפה היין בעל משקל גוף בינוני ומרוכז, טאנינים בשלים ורכים אליהם מתלווים טעמים

ארוכים ומתובלים. יין מורכב, בעל ארומת העץ.

.₪ 200 מחיר:

יח"צ. צילום: אייל קרן

IMPRESSION רוזה 2021. הרכב זני: 55% ברברה, 45% גראנש נואר. היין ססגוני ומלא חן, מלווה בפרי הדר ופרחוניות יפה ותיבול

עדין. היין יבש, בעל חמיצות צעירה ורעננה ונוכחות פרי צעיר.

.₪ 45 מחיר:
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יח"צ

יקב היוצר

לקראת החגים מציגים ביקב 2 יינות חדשים מזנים שונים:

אוטר וויט – יין מסדרת הפרימיום של היקב, בלנד ויונייה ורוסאן, התיישן 21 חודשים בחבית עץ אלון, 13.4% כוהל. האוטר וויט זכה

במדליית זהב בתחרות טרה-וינו שהתקיימה בדצמבר האחרון. יין רענן בעל גוף עוצמתי.

.₪ 180 מחיר:

אוטר קברנה סוביניון דאבל מגנום, היין האהוב והמוערך שזכה בתחרות טרה וינו האחרונה במדליית זהב בעל גוף עוצמתי, יין עגול,

עם ניחוח פירות יער ווניל.

.₪ 599 מחיר:

יח"צ

יקב בן חיים

סנה 2017. יין אדום יבש. הענבים מכרמי היקב בהר מירון, גליל עליון. בלנד של זנים בורדולזים: קברנה סוביניון, מרלו וקברנה פרנק,

ביחד עם גראנש הספרדי.

התיישן 18 חודשים בחביות עץ אלון מובחרות. הבציר המאוחר יחסית העניק ליין טעמים רכים של גרגירי יער ואוכמניות עם חמיצות

מאוזנת. 13.53% אלכוהול.

.₪ 100 מחיר:
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