הזוכים בתחרות אשכול הזהב2017 -
סוביניון בלאן
 .1סוביניון בלאן ,אדמה ,תבור 2016
 .2סוביניון בלאן ,ירדן ,רמת הגולן 2016
 .3סוביניון בלאן ,ויניארדס ,כרמל 2016

שרדונה
 .1שרדונה ,רזרב ,מוני 2015
 .2שרדונה ,מדבר 2015
 .3שרדונה ,כרם אדמון ,כרמל 2016

זנים ארומטיים
 .1גוורצטרמינר ,רזרב ,בנימינה 2016
 .2גוורצטרמינר ,ירדן ,רמת הגולן 2016
 .2גוורצטרמינר ,אזורית ,כרמל 2016
 .3ריזלינג ,שחר ,תבור 2015

לבנים נוספים
 .1רוסאן ,אדמה ,תבור 2015
 .2בלאן דה נואר ,גלאי 2016
 .3בלנד  95%( 3קולומברד) ,רקנאטי 2016
ממסכים לבנים
 .1ואטס  ,2כרמל 2016
 .2בלנד לבן ,דור 2016 1848 ,5
 .3עלמון ,אסמבלאז' ,ברקן 2015

יינות רוזה
 .1רוזה ברברה ,אדמה ,תבור 2016
 .2רוזה ,פסגות 2016
 .3רוזה ,רקנאטי 2016

יינות אדומים:
ממסכים ₪ 90 – 50
 .1סופה ,תבור 2013
 .2בלנד בורדו ,וינירד'ס ,כרמל 2014
 .3צפית ,אסמבלאז' ,ברקן 2013

ממסכים ₪ 120 – 90
 2T .1ירדן ,רמת הגולן 2013
 .2יהלום ,בנימינה 2013
 .3מגמה ,בזלת הגולן 2012

ממסכים מעל ₪ 120
 .1פיק ,פסגות 2014
 .2מאונטן פיק ,טורא 2014
 .3ספר ,דרימיה 2014

קברנה סוביניון עד ₪ 90
 .1קברנה סוביניון ,רזרב ,מוני 2013
 .2קברנה סוביניון ,רזרב ,בנימינה 2014
 .2קברנה סוביניון ,ויניארדס ,כרמל 2013
 .3קברנה סוביניון ,ספיישל רזרב ,ברקן 2013

קברנה סוביניון ₪ 120-90
 .1קברנה סוביניון ,אסנס ,טפרברג 2014
 .2קברנה סוביניון ,תרשיש ,בנימינה 2013
 .3קברנה סוביניון ,רזרב ,רקנאטי 2014
קברנה סוביניון מעל ₪ 120
 .1קברנה סוביניון ,סוד ,שילה 2014
 .2קברנה סוביניון ,רזיאל ,מצודה 2013
 .3בלאק אוניקס ,גרוס 2014

מרלו עד ₪ 100
 .1מרלו ,אזורית ,כרמל 2013
 .2מרלו ,וירטואוזו ,היוצר 2013
 .3מרלו ,רזרב ,רקנאטי 2013

מרלו מעל ₪ 100
 .1מרלו ,סוד ,שילה 2014
 .2מרלו ,מאונטן הייטס ,טורא 2014
 .3מרלו ,כרם שעל ,כרמל 2013

סירה עד ₪ 100
 .1סירה ,אודם ,בנימינה 2012
 .2שירז ,ספיישל רזרב ,ברקן 2013
 .3שירז ,רקנאטי 2015

סירה מעל ₪ 100
 .1שירז ,קאיומי ,כרמל 2012
 .2סירה ,מד ,ארזה 2011
 .3דרך ,גיא אוני 2014

קברנה פרנק
 .1קברנה פרנק ,עמק האלה 2013
 .1קברנה פרנק ,אזורית ,כרמל 2012
 .2קברנה פרנק ,לגסי ,טפרברג 2013
 .3קברנה פרנק ,דור 2013 1848 ,5

פטיט ורדו
 .1פטיט ורדו ,כהנוב 2012
 .2פטיט ורדו ,בילויים ,כהנוב 2013
 .2פטיט ורדו ,ספיישל רזרב ,ברקן 2013
 .3פטיט ורדו ,נחל ,מוני 2015
פטיט סירה
 .1פטיט סירה ,רזרב ,רקנאטי 2014
 .2פטיט סירה ,רמת סירין ,בנימינה 2013
 .3פטיט סירה ,לגסי ,טפרברג 2013

מרסלאן
 .1מרסלאן ,כרם רבדים ,תבור 2013
 .2מרסלאן ,גרשטיין ,ירושלים 2014

זנים אדומים נוספים

 .1מורבדר ,ליריקה ,היוצר 2012
 .2מלבק ,כרם אדמון ,כרמל 2013
 .3ארגמן ,ליריקה ,היוצר 2012

יינות מתיישנים ()2009 – 2005
 .1מרלו ,ירדן ,רמת הגולן 2009
 .1מוזאיק ,שילה 2006
 .2שירז ,קיומי ,כרמל 2009
 .3מרלו ,רזרב ,בזלת הגולן 2008

קינוח
 .1גוורצטרמינר ,בציר מאוחר ,בנימינה 2015
 .2גוורצטרמינר ,שעל בציר מאוחר ,כרמל 2016
 .3גוורצטרמינר ,הייט'ס ווין ,רמת הגולן 2015

יקב בוטיק קטן
קברנה או מרלו
 .1קברנה סוביניון ,ברניקי 2014
 .2קברנה סוביניון ,יונתן 2012
 .3קברנה סוביניון ,גיזו 2014

ממסכים
 .1ג'מינו ,קדמא 2014
 .1לירה ,קדמא 2014
 .2בלנד קברנה ,ברניקי 2014
 3ספר ,דרימיה 2013
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