נכנס יין
יינות חדשים

מה שותים

האחים האדומים
צילום :ויז'ואל

•

פלם קברנה סוביניון רזרב
 87% :2006ענבי קברנה סוביניון

מחלקות הכרם המצטיינות
בדישון ובכרם בן זימרה10% ,
מרלו 3% ,פטיט ורדו מהרי
יהודה .בציר ידני והתיישנות
בחביות עץ אלון למשך תקופה
של כ 16חודשים .שילוב טעמים מורכב,
הרמוני ומאוזן 149 .שקל

•

פלם מרלו ריזרב :2006

מיוצר מ 90%ענבי מרלו ו10%
פטיט ורדו .לאחר התסיסה,
היין מועבר להתיישנות
בחביות מעץ אלון לתקופה
של  14חודשים .היין בעל
צבע ארגמני עז ,מלא טעמי
פרי )בעיקר אוכמניות ,טעם
אופייני לזן המרלו( ,וכמו כן רבדים של
עץ קלוי וטנינים רכים 149 .שקל
• קברנה סוביניון הרי גליל :יין קליל
בעל צבע אדום עמוק ,פירותי להפליא
עם ניחוחות של פירות אדומים ועם
רמזים של אקליפטוס וקקאו .גוף קל עד
בינונימלא ,סיומת מתקתקה וכיפית.

שעם ,כאן ובכל מקום

 48שקל

• מרלו הרי גליל :יין חלק וארגמני ,בעל
ארומות של פטל אדום ,תותי עץ וריבת
גרגרי יער ,וגם נגיעה קלה של מנטה
ופלפל ירוק .יין קליל לארוחות קלות.
 48שקל

כבר מאות ואלפי שנים מאחסנים יין כמעט רק בבקבוקי זכוכית .למה ,בעצם? < טל גל כהן
לכאורה משווקים יין בהמון סוגים של בקבוקים  -עגולים,
מרובעים ,בעלי צורת יהלום  -אבל בעצם יין מוגש תמיד
באריזה שמרנית למדי שמכילה מכל זכוכית עגלגל ,פקק )לרוב
עשוי שעם( ותווית .לאורך ההיסטוריה של תרבות השתייה היו
ניסיונות רבים לשווק יינות גם במיכלים אחרים  -פלסטיק,
קרטון ,אפילו בחביות עץ קטנות  -אך רובם לא צלחו .יין נמכר
באופן שמרני בבקבוקי זכוכית בגדול וצורה כמעט אחידים.
למה בעצם? בתערוכת המזון הבינלאומית האחרונה ,שהתקיימה
ב 2007ביפן ,הופיעו על מדף היינות גם פחיות שתייה לצד
הבקבוקים המסורתיים ,דומים מאוד לאלה של משקאות האנרגיה,
אלא שבתוכם היו יינות שולחן .הדוגמה המסוימת הזאת הייתה גרועה
)יין מזעזע במראה מצועצע ,אפילו הכיתוב היה שגוי  Bordo -במקום
 ,(Bordeauxאבל פתאום שמתי לב שיין כבר לא מאוחסן רק בבקבוקי
זכוכית ,אלא במגוון רחב של אפשרויות .ולמה לא ,בעצם? הסיבה
העיקרית לשמרנות האריזה שבה מגיע אלינו היין היא לא עניינית
אלא שיווקית ,מסחרית ותרבותית .עם זאת ,צריך לזכור שככל
שמתקדם המחקר המדעי על השפעת חומר האריזה על המוצר עצמו,
כלומר היין ,מתברר שוב ושוב כי הנושא מורכב משחשבו.

הבקבוק ותוצאות הבחירות
מבחינה היסטורית ,אריזות ומיכלי היין התפתחו לאורך אלפי
שנים .דרך ארוכה עשו נאדות עור העזים ואמפורות החימר
עד לבקבוקי זכוכית .חסרונותיה של הזכוכית הן הכובד היחסי
והנטייה להישבר ,אבל היתרון הברור הוא שמארז הזכוכית
מונע זיהום וחדירת חמצן ,והיין לא מתקלקל .הזכוכית הומצאה
במסופוטמיה כבר באלף השלישי לפני הספירה ,אבל את הטכניקה
העיקרית לייצור כלי זכוכית ,בקבוקים וכלי קיבול שונים גילו
תושבי מסופוטמיה רק בסביבות  1500לפנה"ס ,בתקופת הברונזה
המאוחרת .רק כ 1,500שנים מאוחר יותר ,במאה הראשונה
לפנה"ס ,הומצאה ,באזור ירושלים דווקא ,הטכניקה של ניפוח
זכוכית ,ובכך נהפך תהליך ייצור הזכוכית למהיר וזול.
בקבוק היין העתיק ביותר שנמצא הוא משנת  321לספירה.
עם זאת ,רק ב– 1821רשמה חברה אנגלית פטנט המתיך זכוכית
לצורת בקבוקים בעלי גודל וצורה אחידים .מפתיע לגלות
שמכירת יין מבוקבק מראש הייתה לא חוקית באנגליה עד .1860
הסיבה ,כמובן ,פוליטית :לשלטונות היה אינטרס לקרב את בעלי
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הפאבים  -שנחשבו בעלי השפעה רבה אצל קהל לקוחותיהם ויכלו
להשפיע על תוצאות הבחירות  -באמצעות הגדלת ההכנסות
ממכירת יין ישר מהחבית .הפוליטיקאים תירצו זאת בהיעדר
סטנדרטים לרישום התוויות .תוויות אישיות ,עשויות ידנית
ומסמנות את התכולה ,התפתחו רק בסוף המאה ה .18הדפסת
התוויות התרחשה רק אחרי .1860

• שיראז הרי גליל :ליין צבע סגול בוהק
מלווה בניחוחות מתקתקים של דובדבנים,
פטל וקסיס ומתובלן .היין נעים לשתייה.
בהחלט יין של סתיו 48 .שקל

היש עתיד לפלסטיק?

המקום
היחיד שבו
פלסטיק
מצליח הוא
אותן אריזות
דמויות
קופסה,
המכילות
ליטרים של
יין בשקית
פלסטית
המתחבאת
בתוך קופסת
קרטון

ובחזרה לשאלת המבוא :אז למה בעצם להמשיך לדבוק בבקבוק
הזכוכית? רק מסיבות היסטוריות? התשובה קצת יותר מורכבת .יין
הוא מוצר שקשה לנבא איך יתנהג אם ישתנו תנאי האחסון שלו:
התוצאות יתקבלו רק לאחר שנים רבות .סיבה נוספת היא שבתחום
הזה מעורבים גורמים רבים ,למשל מסורת.
תהיה הסיבה תרבותית ,שיווקית ,או מדעית ,אין לבקבוק ה
) PETהפלסטיק בו נמכרים המשקאות הקלים( או לתחליפיו ,עתיד
מזהיר בתעשיית היין .המקום היחיד שבו פלסטיק מצליח הוא
 ,BIBאותן " - "Bag in A Boxאריזות דמויות קופסה ,המכילות
קופה( המתחבאת
ליטרים של יין בשקית פלסטית )כסופה ,לא שקופה(
טיפה
בתוך קופסת קרטון .השימוש ב BIBהתחיל לפני
ני יותר מ30
שנים ,אלא שבתקופה ההיא הייתה איכות השקיות
ות ירודה,
וכתוצאה מכך היו ליין בעיות איכות רבות .גםם עצם
בר במזח
הרעיון של מכירת יין בקופסה ולא בבקבוק היה חסם
במסגרת חגיגות  25שנה ליקבי רמת
תרבותי ,שנדרשו שנים רבות כדי להתגבר עליו.
יו.
הגולן יוקם בר זמני לאורך המזח בנמל תל
בשנים ההן יקבים רבים הרשו לעצמם למלא את
ת
אביב ,ובו יימזג מגוון מיינות היקב ,כולל יינות נדירים
שמעולם לא היו נגישים למזיגה ולמכירה בכוסות .בנוסף
השקיות ביין שאיכותו גרועה ביותר ,מה שקיבע
יתקיימו סדנאות יין וטעימות יין מסוגים שונים .לצד היינות
תדמית נחותה ליין בשקיות .עם השנים פותחו
יימכרו גם גבינות ממחלבת יעקבס.
חומרי גלם ושקיות באיכות משופרת בהרבה,
הבר יפעל בסוף השבוע הזה ובחלק מימי השבוע
רמת חדירות החמצן היא אפסית היום ,איכות
הבא בשעות האלה :חמישי  ;20:00-23:00שישי
הברזים שופרה והמוצר נהפך לאיכותי :קל
 ;12:00-17:00מוצאי שבת  ;20:00-23:00שלישי
במשקל ,מונע התחמצנות של התכולה ,ונזקק
עד חמישי הקרובים  .18:00-23:00היינות וחלק
רק ללחיצה קלה במלאכת המזיגה .המתנגדיםם
מהסדנאות הם בתשלום
העיקריים הם כמובן אספני היין  -הן מבחינת
נת
השימור והן מבחינת התדמית .אפשר להבין אותם:
ותם:
זו לא אריזה הולמת ליין גדול ובעל מוניטין רב–שנים.
–שנים.
האספנים ימשיכו לרדת למרתפים ולחזור מהם עם
¿
בקבוקים מאובקים ,וחיוך גדול.
eshkolot@bezeqint.net
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