נכנס יין
הילכו שניים יחד

מה שותים

יינות שהולכים עם שוקולד

•

יקב סגל  -קברנה סוביניון
ללא סינון  .2007נושאת

ב .יין
המטוסים של היקב.
איכותי ברמה בינלאומית.
אומית.
צבע אדום–שחור סמיך
ואפל .באף שולטים אדוני
קאסיס,
הניחוחות -
אסיס,
במיסוך
חמוציות ופטל מיסוך
קטורת
מעושן קליל ,כמו טורת
של מקל וניל ,יחד עם גירוי האף
בתבלינים חמים ובפלפל שחור.
בפה מרגישים ציפורן ,שוקולד ועץ
אלון .היין לא יוצא בכל שנה ,ובפעם
האחרונה השתחרר בציר  .2005אחד
היינות המרגשים שיצא לי לטעום
לאחרונה 220 .שקלים
לים

•

יקב רקנאטי  -קברנה
 .20כמו
פרנק רזרב .2008

צילום :אייסטוק

איזה יין הולך עם קרמבו?
מסורתית ,יין ושוקולד נחשבים לשידוך לא מוצלח .אבל עם היינות עזי הטעם שמגיעים
אלינו לאחרונה ,השילוב נראה פתאום אפשרי ואפילו מרתק < טל גל כהן
לפני ימים אחדים ביליתי אחר צהריים ביתי עם בנותי.
אני אוהב את האווירה השקטה ואת הקשר המיוחד
שנוצר בינינו בשעות האלה .הקטנה שלי ,בת  ,13מכרסמת
בהנאה מהקרמבו ואני רוכן מעל דפי הטעימות ,מוקף בקבוקי
יין .לפתע היא נושאת אלי עיניים במין שאלה קנטרנית:
"תגיד ,אבא ,איזה יין הולך עם קרמבו?" .לרגע אני חושב
לענות ,ואז מבחין בחיוך הממזרי שעל פניה ,ומבין שהילדה
בעצם מסתלבטת על אבא שלה .להתרגז? לענות בציניות? ואז
אני פשוט עונה.
"קרמבו הוא סוג של קינוח מתוק ,נכון? אז איזה יין הולך עם
קינוח?" ,והיא משלימה" :יין קינוח".
כאן ניתקתי ממנה והתחלתי להרהר על היינות שיכולים
ללכת עם מעטה הצימקאו הזה )ממש לא שוקולד( והקרם
האוורירי הזה בטעם של וניל תעשייתי .זה הוביל אותי לשאלה
הבאה ,שהיא בעיני השאלה האמיתית :האם יין מתחבר לשוקולד?
שניהם מוצרים סקסיים להפליא .פונדו שוקולד ,עוגת שוקולד
בכמה שכבות ,כדור שוקולד ,פררו רושה ,בראוניז ,מוס והרשימה
ארוכה עד מאוד  -ויין?
הנה תרגיל :קחו ריבוע מחפיסת שוקולד ,תרגישו איך
המתיקות הזאת צובעת את כל חלל הפה .מזגו כוס של יין
מרלו או סנג'ובזה ,ותנו לגימה .התוצאה :נכון ,קטסטרופה .החך
מתייבש ומתכווץ לנוכח הדיסהרמוניה של הטעמים.
החיבור בין שוקולד ליין מורכב יותר מכפי שהוא נראה.
בעבר נהגו לשלב בין יינות הקינוח של עמק פורטו בפורטוגל
לשוקולד .האלכוהול הגבוה ,תוספת הברנדי וזמן ההתיישנות
הארוך בחביות עץ ענקיות עשו את שלהם .ההתיישנות בחביות
הללו אינה מעמיסה על היין טנינים ועפיצות ,אלא דווקא
מרככת את טעמו ויוצרת זיווג קלאסי .חשוב לדעת שבסופו
של יום ,התאמת יין לאוכל )באשר הוא ,לאו דווקא שוקולד(
היא אישית וסובייקטיבית .יש הטוענים שאין דרך לשדך בין יין
לשוקולד .אחרים יישבעו כי דווקא לשוקולד יש חיבור מרגש עם
יין ,שילוב שמימי ממש.
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הכותב הוא בעלים של אתר אינטרנט בתחום היין

יין
ושוקולד
הם מוצרים
סקסיים
להפליא אך
החיבור
ביניהם
מורכב
יותר מכפי
שהוא
נראה

בקבוצת כדורסל )מישהו
אמר בני–השרון?( ,חמישיית
מוליכים במגרש :הבעלים
לני רקנאטי ואוריי שקד,
המנכ"ל נועם יעקובי
שצברג ועידו
והייננים גיל
ג
מצעידים את
לוינסון
ם
ומככבים עם
היקב קדימה
בים
הקברנה פרנק בסדרת
הרזרב .ליין גוף
רת הרזרב
מרשים ושופע ניחוחות ,הן פרחוניים
והן פירותיים .בפה מרגישים שוקולד
מריר ומתובל בשילוב טנינים רכים.
לוקחים את
שצברג ולוינסון בפירוש ק
היקב לליגה גבוה יותר 95 .שקלים

•

רזרב
יקב דלתון  -שיראז זרב
בסגנון
גנון
 .2008יין מחונן

הקוט–רוטי )תוספת חוז
אחוז
קטן של ענבי ויונייהה
משותפת(
לבנים לתסיסה
ת(
כ–14
והתיישנות של
1
סגול–
חודשים .צבע
–
ארומות
שחור אטום ,עם
ת
ומעושנות.
מפולפלות
ת.
ניחוח מתקתק של פרי בשל ,אבל לא
יותר מדי .השיראז מצליח להתחמק
מלהיות בעל ארומות ריבתיות ושומר
על גוף עב כרס ,אך אתלטי במידה.
השיראז האלגנטי והמרשים ביותר
שיצא ממחוזות כרם בן–זימרה בשנים
האחרונות 119 .שקלים

במחשבה ראשונה ,אפשר להבין את המתנגדים לשידוך .על
פניו טעמו של השוקולד יהיה דומיננטי מאוד ויכסה על טעמו
של היין הנוזלי .אך בשנים האחרונות מגיעים אלינו יינות עזי
טעם ,בעלי אחוז כוהל גבוה במיוחד ,שיכולים להחזיר פייט .אם
ננסה לקחת למשל יינות אמרונה מאזור ונטו שבצפון איטליה,
או קברנה סוביניון או אפילו שירז אוסטרלי עמוס טעמים עד
שנרגיש פצצת פרי בחך ,הרי השילוב נראה פתאום אפשרי
ואפילו מרתק.
אם אתם רוצים לנסות ,עשו זאת כך :לאחר שאכלתם את מנת
השוקולד ,המתינו מעט ,תנו לפה להתנקות ולהחליש את עוצמת
המתיקות )או המרירות ,במקרה של שוקולד מריר עז טעם(
הגבוהה .עדיין יש הרבה טעמי שוקולד בפה ,וזה הזמן ללגום
את היין המבוקש .עצמו עיניים ,התרכזו בטעמים של השוקולד
הנשטפים בנוזל המרגש של היין .חשבו והפנימו את החיבור
שנוצר ,ואז רק הרשו למשקה להיבלע.
אז בפעם הבאה שאתם מדליקים את האח ,נותנים למוזיקה
ופותחים בקבוק של יין
החרישית ללטף את האוזניים
ם
טיפה
אדום ששמרתם במיוחד לרגע רומנטיי זה  -לא
חייבים להסתבך עם מגש גבינות עז ניחוח
שוקולד.
או סטייק מדמם .תביאו איתכם
ולד.
חודש יין ואלכוהול
טרפלס.
רצוי פרלינים מצועצעים או
ס.
רשת טיב טעם מכריזה על דצמבר כ"חודש
בחנוכה,
ואם אתם עושים את זה
,
יין ואלכוהול" ,שבמסגרתו תשווק מוצרי יין
תוכלו לצרף לטעימה את סופגניית
ואלכוהול בלעדיים בייבוא מהעולם וכן תערוך
ה"טרוף שמפיין" החדשה של רשת
מבצעים אטרקטיביים על מוצרי יין ואלכוהול ,על
אביזרי יין ועל מקררי יינות .נוסף לכך יתקיימו טעימות
רולדין ,שממולאה בגנאש שמפניה
אלכוהול ויין ,סדנאות וקורסים בתחום ,מפגשים
מיין מבעבע פרימיום  562של יקב
אישיים עם ייננים של יקבי בוטיק ישראליים וכן
תבור .טעם היין הפירותי והעדין
פעילות ענפה נושאת פרסים בפייסבוק ובשאר
משתלב עם ציפוי השוקולד הבלגי
אמצעים של המדיה החברתית.
ובעיטור סוכריות קופצות בצבע זהב
המבצע יתקיים עד
ה–31.12.10
ראויה
ופניני שוקולד בזהב ,אלטרנטיבה אויה
¿
לריבה התעשייתית של פעם.
g@globes.co.il
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