נכנס יין
טעימה

מה שותים

החדשים של בזלת הגולן
יקב "בזלת הגולן" קנה את עולמו
ב ,1998כששחרר את הקברנה סוביניון
המופלא שלהם .המורכבות והעושר של
היין יצרו ביקוש לא רגיל ,והיין נחטף
היישר ממדפי היקב .בתחילה ייצר היקב
רק קברנה סוביניון ,לאחרונה נוסף אליו גם
זן המרלו .הנה שניים מתוך שלושת היינות
שיצאו לאחרונה מפתח היקב.

כל יקב צריך מדליה
הקהל הישראלי מבין בתחרויות יין כמו שהוא מבין בשיטת הניקוד לתחרויות כלבים.
זו אולי הסיבה שהתחרויות מניבות פרסים על ימין ועל שמאל < טל גל כהן
לפני שבועיים הסתיימה באילת תחרות היין הבינלאומית טרה
וינו ) .(TerraVinoלצערי לא יכולתי להיות נוכח באירוע ,אך
הדיווחים מספרים על ארגון והפקה למופת ,כאלה שענף היין לא ראה
זה שנים רבות ,ועל כך יש לברך את המארגנים .במשך שלושה ימים
טעמו שופטים בינלאומיים וישראליים ,מומחים בתחום היין ,יותר מ
 520יינות מ 69יקבים ישראליים וממספר דומה של יקבים בחו"ל.
התחרות נערכת זו השנה השנייה ברציפות בחסות ארגון היין הבין
ממשלתי  ,OIVשהוא ארגון היין המוביל בעולם ,בפיקוחם של מנכ"ל
הארגון ושל ועדה מיוחדת מטעם מועצת גפן היין הישראלית.
הניסיון מוכיח מעבר לכל ספק כי תחרויות יין רציניות
מרימות תרומה משמעותית ביותר לתעשיות היין במדינות
שבהן הן נערכות .אין מדובר רק ביוקרה ,כי אם גם ביצירת במה
אידיאלית למפגש בלתי אמצעי בין תעשיית היין המקומית ,על
מוצריה ואנשיה ,וחזית עולם היין הבינלאומי .האם זה מה שהיה
לנו כאן? הבה נבדוק קצת את טיבן של תחרויות יין.
חשוב להבין כי רוב תחרויות היין בעולם הן תחרויות מסחריות,
כלומר  -מטרתן להרוויח כסף .זהו עסק לכל דבר ועניין .בארץ יש
שתי תחרויות :תחרות הטרהוינו ,המיוצגת בישראל עלידי חברת
אנשי הענבים בע"מ בראשותו של חיים גן ,מומחה ליין ואיש רב
פעלים ,ותחרות "אשכול הזהב" בבעלות סטודיו בןעמי ,בבעלות
הסומליה אבי בןעמי ,איש יין ,יועץ למסעדות ומארגן תערוכות.
טרהוינו מרוויחה מתשלום קבוע של היינות המשתתפים .השיטה
של "אשכול הזהב" שונה; היא גובה כסף לפי הפרסים .מה בכל
זאת ההבדל בין התחרויות הרציניות? מספר הפרסים ,המדליות
והגביעים המחולקים .בטרהוינו הקודם יצאו שליש מהיינות עם
פרסים ומדליות .דמו בנפשכם ששליש ממשתתפי האולימפיאדה
הבאה יצאו עם מדליות.
צריך גם להבין את שיטת הניקוד .לא מדובר במתן מדליית זהב
ליין הטוב ביותר ,אלא ליין שקיבל ניקוד גבוה .לדוגמה ,כל מי
שקיבל ציון הנע בין  90ל 95נקודות יקבל מדליית זהב ,וכך יוצא
שמספר יינות יצאו מהתחרות עם מדליות זהב .אלה אמנם בהחלט
מגיעות להם ,אך ריבוי המדליות מאוד מבלבל את הצרכן.
אין ספק שזיהוי התעודות עם יינות הנו מקדם מכירות מצוין.
הקהל הישראלי מבין בתחרויות יין כמו שהוא מבין בתחרויות
רכב או בשיטת הניקוד לתחרויות כלבים .המדליות נראות זהות,
ובקבוק יין על המדף נראה מכובד יותר עם מדליה צמודה .כמה
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בתחרות
הטרה–וינו
הקודמת יצאו
שליש מהיינות
עם פרסים
ומדליות.
דמו בנפשכם
ששליש
ממשתתפי
האולימפיאדה
הבאה יחזרו
עם מדליות.
מה זה אומר?

• בזלת הגולן  -קברנה
סוביניון רזרב  :2005כל ענבי
היין הגיעו מחלקת כרם אחת,
מטופחת להפליא .אשכולות
הענבים עוברים מיון קפדני
לפני שהם עוברים לשלב
התסיסה במכלי נירוסטה,
ולאחר מכן יישון במשך
עשרים חודשים בחביות עץ
אלון אמריקאיות וצרפתיות.
לפני שהיין יוצא למכירה ,הוא מתיישן
בבקבוקים עוד שלושה חודשים.
יין אדום בעל גוון עמוק וכהה .יין עשיר
ומורכב ,שהטעימות הראשונות לא
מגלות את כל רבדיו .יש לבחון את היין
כפי שבוחנים ציור עם מאות פריטים .ככל
שנבחן לעומק נגלה מרכיבי טעם וארומה
נוספים .ליין מגוון ארומות מסחרר ,ולא
פשוט לקטלג אותו רק עלפי הטרואר.
יין עוצמתי מצד אחד ואלגנטי מצד שני.
קנו ארגז ,ופתחו בקבוק בכל שנה ביום
מיוחד 140 .שקלים.
• בזלת הגולן  -מרלו רזרב
 100% :2006ענבי מרלו יצרו
את היין המיוחד הזה .גם
הוא יין מכרם בודד )single-
 ,(vineyardבמושב "שעל"
בצפון רמת הגולן .היין עובר
תסיסה במכלי נירוסטה,
ולאחר מכן יישון במשך
עשרה חודשים בחביות
עץ אלון צרפתיות חדשות של חברת
 ,Seguin Moreauהנחשבת לרולס
רויס של יצרני החביות לפני שחרור היין
לשוק הוא מתיישן בבקבוק ,לתקופה
של עוד שלושה חודשים .ליין ,שאינו
עובר סינון ,אחוז אלכוהול גבוה ,15% -
הנותן רושם של יין גברי ,עם ארומות של
שזיפים וטעם דובדבן כהה על רקע של
אלון .מרלו עסיסי ודשן 140 .שקלים.

יקבים שינו את התוויות ,כאילו מודבקת מדליה על הבקבוק ,ורק
בהסתכלות מקרוב מבינים שזהו רק עיטור נאה ותו לא.
אוהבי היין החובבים ,המגיעים אל רבים מיקבי הבוטיק הפזורים
בארץ ,מבחינים בתעודות ובמדליות מבתי היוצר של טרהוינו ושל
אשכול הזהב .אלה גם מקדמי מכירות מוכחים ,וגם ,יש להודות,
מחזקים את האגו האישי של הייננים ושל בעלי היקבים ,ומעניקים
אשליה של לגיטימציה בתוך תרבות היין הצעירה שלנו .כל מי
שעבר קורס חובבים בעשיית יין ,והחליט להשקיע ממרצו ומכספו
גם בעשיית יין ,מבין את העניין :נשלם למארגנים בעבור השתתפות
בתחרות ) 550שקל לכל בקבוק יין ,ויש השולחים עשרה סוגי יין
ויותר(  -ויש סיכוי לא רע גם לצאת מהעניין עם כמה מדליות
שיצדיקו מן הסתם את המחיר הגבוה של היין.
ולהלן התוצאות בתחרות הטרהוינו :את רוב הפרסים החשובים
קטפו היקבים מחו"ל .בפרס "האלוף הבינלאומי" זכתה שמפניה
מצרפת ,שנת Champagne Nicolas Feuillate Palmes D'or - 1997
 . Brut Millesimeויתקין פטיט סירה  2004של יקב ויתקין זכה בפרס
"היין הישראלי הטוב ביותר לשנת  ."2007היו גם הפתעות ,כדוגמת
זכייתו של יקב ציון בארבע מדליות זהב .פרסים חשובים נוספים:
כ"יצרן היין הישראלי הטוב ביותר" הוכתר יקב ברקן; בקטגוריית
"היין הישראלי הכשר הטוב ביותר" זכה סגל סינגל קברנה סוביניון
 2004של יקבי ברקן; בקטגוריית "יקב הבוטיק הישראלי הטוב
טיפה
ביותר" זכה יקב ויתקין; ל"יקב הבוטיק הקטן הישראלי
הטוב ביותר" נבחר יקב אלונה; וליקר "גרנד סברה"
סדנת
של יקבי כרמל )ליקר ברנדי תפוזים( זכה בתואר
טרואר בצרעה
הספיריט הישראלי הטוב ביותר.
יקב צרעה  -המיישם את הקו הטרוארי האופנתי
לא
בעולם
החשובים
מה כל זה אומר? היינות
שרואה ביין את תבנית נוף הולדתו  -מקיים סדנאות
השתתפו בתחרות .גם לא היינות המובילים.
שבמהלכן בוחנים המשתתפים ,בהדרכת יינני היקב רוני
ג'יימס וערן פיק ,את ההשפעה החשובה של בית הגידול על
בתחרות השנה היו חסרים יקבים מובילים
אופיו של היין .הסדנה מתחילה בסיור רגלי בין חלקות שונות
בישראל ,כמו יקבי רמת הגולן ודלתון .יינות
ומגוונות בכרם שורש ,הנטוע בשטח הררי ,ובהדגמה בשטח של
ישראליים פשוטים לכאורה זכו במדליות
הטרואר המיוחד לאזור הרי ירושלים .משם יורדים ברכב ליקב
זהב ,וחלק מהיינות הזוכים לא מיובאים כלל
צרעה ,וטועמים מיינות היקב בליווי גבינות.
לישראל .יחד עם זאת ,אפשר להתנחם בכך
משך הפעילות :כ 4שעות .שישי,09:30 ,14.12 ,
שבכל זאת מוצגת עוד במה לחשיפת פאר
 95שקל למשתתף .טל' .02-9908261
התוצרת הישראלית בפני הציבור הישראלי,
אינטרנטinfo@tzorawines.com :
וגם  -גם אם מאוד בשוליים  -לקהל חובבי היין
¿
בארצות נכר.
eshkolot@bezeqint.net
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