נכנס יין
טעימה

מה שותים

חדשים על המדף
• ערק יירוס ) .(Ierousערק
ומשקאות אניס בכלל הפכו
בשנים האחרונות לבון טון
בארץ .זה לא מפתיע  -הם ניחנו
בכל המעלות המתאימות לנו,
למזג האוויר שלנו ,למאכלים
שלנו .זה משקה מקומי ושייך
ללבאנט ,ולא פחות חשוב -
הוא זול .כאן גם נופלים רוב
המוצרים לקטגוריית המשקה
הגס והלא נעים .והנה שלושה
חבר'ה מירושלים מייצרים
לנו ערק משובח על טהרת הענבים.
ולא רק זאת ,הם מוציאים ערק בטעמי
תמרים ותאנים .המשקה תאווה לחך,
ולאחר ששטף את מדפי הדיוטי פרי,
הוא נכנס ברגל קלה לארץ המובטחת.
 40%אלכוהול 90 ,שקלים.

צילום :אייסטוק

לחיים ,דאבל קליק
לאחרונה צצות יותר ויותר חנויות למכירת יין באינטרנט .האם כדאי בכלל
לקנות יין באינטרנט ,ואם כן ,לעשות את זה נכון < טל גל כהן

• ליקר  .43אנחנו מכירים
כבר ליקרים בטעמי תפוז
עם טוויסט כזה או אחר
 הליקרים הצרפתייםקואנטרו וגראנד מארניה,
ליקר סברה הישראלי,
והנה מספרד מגיע ליקר
פירותי חדש ,וכרגיל
בסיפורי הליקרים גם הוא
מיוצר לפי נוסחה סודית.
זו מכילה ,לדברי היצרן 43 ,מרכיבים,
בעיקר פירות יםתיכוניים ועשבי
תיבול .המשקה מתיישן כשנה בחביות
עץ אלון ומבוקבק 31% .אלכוהול,
 120שקלים.
• בירה מכבי .קצת מצחיק
לקטלג את הבירה הזו תחת
סעיף "חדשים על המדף",
שכן עשרות שנים חלפו מאז
יוצרה הבירה ה"בינלאומית"
שלנו ,אבל נראה שהגיע
הזמן ,בשיתוף החברה האם
הייניקן ,לטיפול רענון,
גם במראה וגם בטעם.
אני שמח לבשר שהניתוח
הצליח .הבירה עשירה יותר בטעם,
עשירה במאלט ובעלת אחוז אלכוהול
גבוה יותר ) .(5%כן ,היא טעימה יותר.
 5שקלים לבקבוק  330מ"ל.

ואפשר להשיג כמעט כל יין  -בין אם זה יין ממרתף החנות ובין אם
היום כבר קונים הכול באינטרנט :רהיטים ,מוצרי
יינות מתיישנים מגולשים אחרים ,המבקשים להחליף או למכור
אלקטרוניקה ,בגדים ,ספרים ,מוזיקה ,אוכל ,ואפילו
את המלאי שלהם .עם זאת ,חשוב להקפיד על כמה כללי זהב.
ביציות להשתלה .על רקע זה ,אך טבעי הוא שגם יין אפשר למצוא
 .1לקנות תמיד מספק אמין ובעל שם .להקפיד על קנייה
באינטרנט .יש בעולם מאות אתרים שעוסקים בכך ,אבל בתקופה
האחרונה עלה לרשת מספר מרשים של אתרים ישראליים,
ממוסד ידוע שהוא גם בעל חנות ממשית ,שיהיה עם מי לדבר
המתמחים במכירת יין ישירות ללקוח.
ולברר .נסו למצוא בפורומי יין אינטרנטיים עוד גולשים שרכשו
מכירת יין באינטרנט נמצאת עדיין בחיתוליה .חנויות יין
שם יין ,ובררו מה הייתה החוויה שלהם .אף אחד לא רוצה לעמוד
מקוונות ורבות צצות כמעט בכל שבוע ,אך המכירה בהן עדיין
במצב הלא נעים של הזמנת יינות חלומית במחיר מציאה ,ואז
מתנהלת בחשדנות ובאיטיות רבה .רבים מנסים להרים אתר כזה,
הכסף נשלח והיין נשכח )ומספר כרטיס האשראי שלך נשאר
ורבים גם נכשלים .לחנויות ממשיות רבות יש גם חנות
אצל הנוכל(.
אתרים
באינטרנט ,אך אין כמו מראה עיניים וטעימה במקום.
 .2לוודא שמספר הטלפון נכון ואמין .חשוב לבדוק
ישראליים
משלוח איטי מדי ,תוספות מחיר שלא מצוינות
גם שניתן להתקשר בתום ההזמנה ולוודא שהזמנתך
במחיר הבקבוק ,לא פעם זמינות נמוכה ,סוחרים
נקלטה .באותה הזדמנות כדאי לבדוק לא רק שהספק
ערמומיים וגם סחורה פגומה הם חלק מהסיבות
קיבל את ההזמנה ,אלא גם שכל היינות שהזמנת
• בית המשקאות של נפתלי -
לכך שהנושא אינו מצליח להתרומם .לא מזיק
נמצאים במלאי.
סיטונאי היין הוותיק בעל כמה חנויות
להיות זהיר מאוד .כולם מחפשים מחירים טובים.
 .3לברר את פרטי החלוקה וההובלה.
הובלה .כדאי
בגוש דן www.goodwines.co.il -
טיפה
כדאי? לא כדאי?
לשים לב לשעות המדויקות שבהן ההובלה
• דרך היין  -רשת החנויות המסועפת
המחירים אמנם תחרותיים ,ויש גם יתרונות
אמורה להתבצע .שימו לב ,לא פעםם יש
 www.wr1993.co.ilזמן הבוז'ולה
נוספים כמו האפשרות להשיג בקבוקים נדירים
גבייה נוספת על משלוח מהיר .בעת
עת
• וויין דיפו  -המשווקים לבתי
כמו בכל שנה בסתיו ,עם החצב והיורה,
וכאלה שכבר לא נמצאים בחנויות ,ואף משלוח
על
תוספות
יש
מחו"ל,
יין
הזמנת
ל
המלון ,בעלי חנות ברמת החייל -
מגיע גם הבוז'ולה נובו ,היין החדש של השנה.
ישירות ללקוח הביתה; אבל גם חסרונות יש לא מעט.
הטסת היין מארץ אחרת במקום
www.winedepot.co.il
ההשקה מתרחשת בכל העולם סימולטנית,
כדאי לזכור שבאינטרנט לא פעם מחירי המשלוח
משלוח באונייה ,מע"מ ,מיסוי
• טרואר  -חנות יין בנחלת בנימין
ביום חמישי השלישי של נובמבר ,בדרמה גדולה
ומיוחצנת ,בחצות בדיוק .השנה זה יוצא ב 19בחודש.
מחסלים את ההנחה .בנוסף ,במסחר באינטרנט
וכמות מותרת .בדקו את כל
בתל אביב המוכרת רק יינות בוטיק
יכולות להיות הונאות לא קטנות ,וחשוב להקפיד
ההוצאות הללו שנית ,בשיחה עם
ישראליים www.terroir.co.il -
בישראל החגיגות מתקיימות במבחר חנויות יין ברחבי
הארץ בין ה 16ל 19בנובמבר .בחנויות "דרך היין"
על מקור אמין .אבל גם אם המקור בסדר ,הרי שזמן
סוכן נותן שירות.
• וויין בר  -חנות יין ,אלכוהול ואביזרים,
הכניסה חופשית .בחנות של "הסקוטית" מחיר
ההובלה יכול להיות ,איך נאמר  -לא יציב .גם לא
 .4לבצע מעקב .בדקו שאפשר
רק ברשת www.winebar.co.il -
הכניסה  35שקלים .בשני האירועים טעימת
ברור איך היין מגיע לביתך ,עלגבי ארגז קטנוע
משירות
קבלו
הזמנתכם.
אחר
לעקוב
My
wine
של
היין
חנויות
קניון
•
יינות צרפתיים וישראליים ,כיבוד קל
שליחים קופצני או ברכב חלוקה המתלהט בשמש
הלקוחות של האתר מספר הזמנה או
ישראל ,אתר חדש המאגד חנויות יין
וכוס במתנה.
ומבשל את היינות בעודם בתא המטען.
מספר מעקב כלשהו ,שיוכל לעזור לכם
 www.mywine.co.ilאך אם מצאת את הספק האמין עליך באינטרנט,
אם הוא כבר
לעקוב אחר מיקומו של המשלוח ,ם
•  - Israelwineshopחנות המבקשת
הרכישה היא תענוג אמיתי .המגוון הוא חלומי,
¿
אמור להגיע והתעכב בדרך.
למכור יין ישראלי בעיקר לחו"ל -
www.israelwineshop.com
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•  - Israewinesחנות יינות הבוטיק
של ישראל www.israwines.co.il -
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