נכנס יין
טעימה

מה שותים

יין חדש ,בירה חדשה
צילום :ויז'ואל

ושאינו יודע לשתות
איך לשתות אלכוהול בלי להקיא את הנשמה .מדריך לפורים ובכלל < טל גל כהן
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מי לא עשה מעצמו אף פעם אידיוט גמור ,והגיע למצב
של שיכרון מוחלט? וכמה מהפעמים האלה היו בפורים?
זה מה שקורה כשממלאים בצייתנות את ההנחיה לשתות עד דלא
ידע )תירוץ די עלוב לרוקן עוד כוסית( .ברור שכיף להשתכר
לפעמים ,ושאין מועד טוב יותר מפורים לעשות את זה ,אבל
הנגאובר ,הקאות וכאבי ראש תופתיים הם הרבה פחות מענגים.
אפשר למנוע אותם ,או לפחות לצמצם את פגיעתם הרעה ,אם
מקפידים על כמה כללים שטוב לאמץ.

1
2

לא לשתות על קיבה ריקה :לאכול לפחות ארוחה קלה
לפני או לצד השתייה .השפעת האלכוהול תהיה איטית
ורגועה יותר.
לדלל :למהול משקאות חריפים במים ,או להוסיף קרח .אפשר
גם פשוט לשתות משקאות אלכוהוליים בעלי ריכוז נמוך של
אלכוהול .אפשרות אחרת היא לשתות מדי פעם ,בין משקה אלכוהולי
אחד למשנהו ,כוס מיץ או חלב ,לדילול השפעת האלכוהול בדם.

3
4
5
6
7

להעדיף קוקטיילים :על משקאות ”נקיים“ ,ולהוסיף למשקה
החריף הרבה מיצי פירות ,תרכיזים ופלחי פירות.
להימנע מתוססים :לא לערבב משקה אלכוהולי עם משקה
תוסס ,ולהעדיף משקאות אלכוהוליים חסרי גז.
לשתות לאט :להימנע מבליעת מנת משקה בפרק זמן קצר
)כמו הטקילה להקפצה(.

רזים ,היזהרו :להתחשב במשקל הגוף .אדם קל משקל,
השותה בחברת אדם כבד משקל ,פגיע יותר להשפעות
האלכוהול מחברו הכבד ,גם אם שניהם שתו אלכוהול בכמות שווה.
נשים ,היזהרו :יש הבדלים בין נשים וגברים מבחינת
ריכוז האלכוהול בדם .אם גבר ואישה שותים כמות שווה
של אלכוהול ,ריכוז האלכוהול בדמה של האישה יהיה גבוה יותר
מאשר ריכוזו אצל גבר בעל משקל גוף זהה .ועוד הבדל :אצל
האישה ריכוז האלכוהול בדם משתנה במהלך המחזור החודשי,
בעוד שאצל הגבר הוא יציב.
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משקאות מועדים לפורענות :המשקאות הכהים וה“עשירים“
יותר  -כמו ברנדי ,וויסקי ,שרי ,יין אדום ,ורמוט אדום ,פורט,
טקילה גולד ,ליקרים ,רום זהב וחום  -מכילים חומרים כימיים
המקנים להם את טעמם העשיר .דווקא משקאות אלה הם הגורמים
העיקריים להנגאובר המפורסם .המשקאות הלבנים  -וודקה ,רום
לבן ,יין לבן ודומיהם  -הם תוצאה טהורה יותר של התזקיקים הללו
והם גורמים פחות צרות.

מומלץ
לשתות
בין משקה
אלכוהולי
אחד
למשנהו
כוס מיץ או
חלב ,לדילול
השפעת
האלכוהול
בדם
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לא לשתות לפחות שעה לפני הנהיגה :לפי סעיף 169
בתקנות התעבורה ,הרמה המרבית של אלכוהול בדם
המותרת בעת נהיגה היא  .0.05%ניתן להגיע לרמה כזו עלידי
צריכת מנה או שתיים של משקה אלכוהולי במשך שעה .מה זה
אומר? שמי ששתה כמות של כוסית וויסקי או משקה חריף אחר,
או שתי כוסות יין או שתי כוסות בירה חייב לאפשר לגוף לפרק
את הכמות במשך שעה לפחות לפני נהיגה.
אם חזרתם אחרי בילוי מאוחר ,וקמתם לאחר שעות מעטות ,עדיף
לא לנהוג לעבודה ,משום שמבחינת החוק וההרגשה אתם עדיין
שתויים .מי ששתה חמש בירות יזדקק לשש שעות לניקוי האלכוהול
בדם ,ומי ששתה חצי בקבוק וודקה  -גם  24שעות לא מספיקות לו.

• חדש מיקב הרי גליל  -אביבים
 ,15% 2006כשר :ליין האדום היבש
יראון מיקב הרי גליל ,שנחשב לאחד
היינות הנחשקים בישראל ,נוצרה בת
זוג יפהפייה בשם אביבים .זהו יין לבן
יבש ,המיוצר מ 74%ענבי ויונייה ו26%
שרדונה ,שתסס בחביות עץ אלון צרפתי
חדשות והתיישן על משקעי שמרים
במשך תשעה חודשים.
עליי לציין כי שם היין ,המציין את עונת
האביב ,לא ממש מתאים לו .אביבים הוא
יין אגרסיבי ,בעל חוזק אלכוהולי מופרז
ונוכחות דומיננטית בפה ,שתתאים למעט
מאכ
מאכלים ובעיקר למתובלים
שב
שבהם .היין צריך לשהות
דק
דקות אחדות בכוס כדי
שנ
שנוכל להבחין בארומות של
אפ
אפרסק בשל ,תפוח ירוק,
א
אגס ונגיעות פרי טרופי,
לצד וניל ,דבש ,תבלינים
ועץ אלון קלוי.
שורה תחתונה :יין
עוצמתי ומיוחד ,יכול
להתאים כמלווה לאוכל
הודי ואסייתי אחר.
מחיר 77 :שקלים.

• גולדסטאר חזקה לאספנים ,6%
כשר :בימים אלה ולתקופה קצרה
תחל טמפו לשווק בירה גולדסטאר
חזקה עם  6%אלכוהול )בהשוואה
ל 4.9%בגולדסטאר הרגיל( .המשקה
מגיע בבקבוק זכוכית מיוחד של 1
ליטר ,המכיל בירה מחבית ) Genuine
 .(Draftגולדסטאר השכילה לפתח
ללוקל פטריוטיזם בקרב
ההלקוחות ,והיא כבר
ננחשבת לנכס צאן ברזל
בבקרב אוהבי הבירה
בישראל.
תחתונה:
שורה
לשתות את הבירה
קרה מאוד ,ולשמור
את הבקבוק לשמן
זית.
מחיר 70 :שקלים.
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רזתם בשתייה,
הבוקר שאחרי :אם בכל זאת הפרזתם
טיפה
)אותה תופעה
וקמתם בבוקר עם הנגאובר תה
נוראית שזכתה לשם העברי המוזר ”חמרמורת“(,
מורת“(,
דעו שאין נוסחה למחיקת ההרגשה ,אך יש כמה
פסטיבל בירה
שיטות לשיכוך הסימפטומים .שתיית מיצים,
ים,
סוף שבוע שכולו מוקדש לבירה במלון
ישרוטל פונדק רמון .בתוכנית :הרצאות
חלב או מים מרגיעה את הגוף .בניגודד
וסדנאות מעשיות כמו תהליכי ייצור הבירה ,בישול
למיתוס ,לא רצוי לקחת כדור נגד כאב
עם בירה ,בירה ובריאות; וטיול ג‘יפים הכולל ארוחה
ראש .במקום זאת עדיף לאכול משהו קל
בשטח .ישתתפו אבי ברמן ,שף מסעדת ”אלימלך“
כמו טוסט ,חביתה או סלט  -שיספגו
המתמחה באוכל יהודי ,ושגיא קופר ,איש מבשלות הבוטיק,
את שאריות האלכוהול בלי להכביד על
שיגיש בירות מתוצרת מבשלות בוטיק ישראליות .בשישי
מופע ג'ז ,ובמהלכו תימזג חופשי בירה.
הקיבה .שתיית קפה עשויה להועיל ,אבל
במידה .קפה ותה מכילים כידוע קופאין,
 29-27במארס ,מ  995שקלים לאדם בחדר
זוגי לשני לילות )חצי פנסיון( .המחיר כולל
שהוא חומר מעורר ,ולא רצוי להוסיף
השתתפות בכל הסדנאות והאירועים.
לעצבים חומרים מעוררים אחרי שתיית
טל' 1 800 800 808
להתגבר
אלכוהול .השיטה הטובה ביותר
ר
www.isrotel.co.il
על הנגאובר היא לחזור למיטה.
¿
eshkolot@bezeqint.net
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