
WINE INFO הירלג םיציפמ / םינאובי םיבקי םיגולב תובוגת המשרה וניתודוא תיבה דומע

המרוג  םיבקי  תוניי

יול היל תאמ | ילופ לש תופארגה
הבתכ םצמצ 

.1915 תנשב םלוצ .ילופ תחפשמ

.1998 תנשב םלוצ .ילופ תחפשמ

אל וליפא ,ךרעב הנש ןוילימ ינפל ,הקקזמב ילופ לצא יתרקיבשכ
ולש תופארגה םעפ יאש בשוח אוה םא ותוא לואשל יתעד לע הלע
םומע גשומ התייה ונצראב הפארג םימיה םתואב .לארשיל ועיגי
היצאיצוסאה תא וילע ועמשש םישנאה לצא הלעהש ,לפרועמו
,ילופ לצא יתרקיבשכ ,ךכו ."ןייה לש הפי'גהמ םישועש הקשמ"
בוטה ילזמל יתדוהו תופארגה יגוס לכ תא יתמעט ,ביבסמ יתרייס
ינא לבא ,הוויק ילש עדומה תתש תרעשמ ינא .םולה יתוא איבהש
תופארגה תא ןאכ התשנ דחא םויש תורשפא יחומב יתילעה אל
.ידמ לודג היה םשל ןאכ ןיב רעפה .וללה תואלפומה

בוט יד יתלפנו ילזמ ערתיא תופארג םע םג ,ןייב ומכש איה תמאה
םיחבושמ םיריצבמ ודרוב תוניי ןיבש רמואש המ .הלחתההמ
,ינידרנ לש ויה ילש תונושארה תופארגה םג ,תונשוימ תוינפמשו
םג .תותשל לקש הקשמ אל איה הפארג .ילופ ןבומכו התרב ,יול
וא ףנחתהל הסנמ אל איה .הילע ןטק תצק "שכרנ םעט" גשומה
Take it or תרמוא ומכו תוחכונ הניגפמ אלא ,התושה לע בבחתהל

Leave it. םלתשי המל .םכל םלתשי,ינאש ומכ יתוא ובהאת םא?
,תואקשמה דחא םצעב איה הפארג ,עגרל הז לע ובשחת םא...יכ
םלגה רמוח םנמא .םייקש רתויב יליטסרווה ,הקשמה אל םא
םהש םיכילהתהו םיבנעה ינז רפסמ לבא ,דחא אוה יסיסבה
לש ןווגמ םילבקמ ונחנא ךכו ,םוצע אוה קוקיזה ינפל םירבוע
רשפא יאש היווחו תכשמתמ הקתפרה .םאתהב תופארג
.הילא לגרתהל וא הנממ םמעתשהל

,ןפי ,ןיס ,ב"הרא ,הפוריא .םלועה לכב תובככמ ילופ לש תופארגה
םיחפונמש הלא ,ולש םימסרופמה םיקובקבה תא יתיאר .גנוק גנוה
אלש הלאכב םג .םייתרקוי םירבו תויונח ,תודעסמב ,די תדובעב
תוחוקלה םלצאש ורמא םילעבה .תרחא הפארג ףא םהב התייה
.דובכ .ילופ קר םיתוש

לעמ ןייה רב תא חתפ "הטספ הלוקיפ" תדעסממ באוישכ
,הפארג יגוס 50-מ רתוי םע תראפתל ןורא וב דימעהו ,הדעסמה
ףיקמ רקחמ השעש ,הפארגל עגושמ אוה באוי .הווקת שיש יתעדי
תומש שי .תחא תחא ול שיש תופארגה תא רחבו הילטיא יבחרב
תואלפנ ןלוכו ,םידחוימו םינטק םיתב שי ,םימסרופמו םילודג
.הלחתהה קר וזש יל וזמר ןטבב םירפרפה .גונעת .ךכ לכ תונושו
.תועתפה ונל תונוכנ דועש

םשמ רשקתה אוה .ילופ לצא רקיבו ,הילטיאל בוש עסנ באוי ,ןכאו
.ילטיאניוב ותיא שגפיהל עבקו ילופ םע רביד הלה ,)שודה( דדועל
הקקזמב רויס ,תובר תומיעט הללכו תחלצומ דאמ התייה השיגפה
,עונצו ונע החיש ןב אצמ דדוע .םיינשה ןיב קתרמ גולאיד רקיעבו
,ולשל תוהז תופקשה םע ,תיתחפשמו תישיא הדובעב ןימאמש
תא אבייל טילחה אוה ,רוקיבה רחאל .לארשיל המח הקיזו
תא שממל ול רוזעיש ףתוש שפיחו ,ץראל ילופ לש תופארגה
.באויו דדוע םיפתושה לש "ס'פארג" תרבח הדלונ ךכ .הטלחהה

ותוא עינה המ יל רפסיש יתשקיבו המ ןמז ינפל דדוע םע יתבשי
,ןמצע תופארגהמ םסקוהש רפיס אוה .תונייל ףסונב תופארג אבייל

••
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הקקזמה תווצו ילופ ופוקאי

הקקזמב ילופ ופוקאי

וליאכ שדחה אובייהש תורמל .ןתוא רציימש שיאהמ רקיעבו
,הטנומאיפמ תוניי -"שודה" ירוחאמש היפוסוליפה םע שגנתמ
באוי םע דחי רצי אוה ,Value For Money ,םירכומ אל םיבקי
ןהמ תחא לכ .תופארג לש האנ רחבמ וכותב דגאמש שדח גתומ
ילופ לש תוכיאה .םירחא םינרצי לש תופארגמ םג ,תידוחייו הנוש
לכב תרכינ איהו ,ולש םייסיסב יכה םיגתומב םג ,תורשפ אלל איה
דאמ הדבוע וזו ,תירשפא ךרד לכב רזועו ןגרפמ דאמ ילופ .המיגל
תוישיא תוביסמ אוה לארשיל אוצייהש ךכב בשחתהב ,המישרמ
תויונחב וללה תופארגה תא תוארל אוה ןוזחה .תויקוויש אלו דבלב
לכ לאכ היהת ןהילא תוסחייתההשו ,םירבו תודעסמ ,תוחמתמ
ישנאל תומיעט ךורעל םינווכתמ באויו דדוע .רחא יתרקוי הקשמ
םילהנמב הלכו ,םינמרבו םירצלממ לחה ,ההובג תורידתב עוצקמ
ץילמהל ולכויו תואקשמה תא בטיה וריכיש ידכב ,תומוקמ ילעבו
.םהילע

תופארג לש קווישהש השוחת יל התייה דימת ,תונורחאה םינשב
היצטניירוא םע תומוקמב רקיעב דקמתה ץראב תויתוכיא
תופארגו ילופ לש אובייה םע ,בורקה ןמזבש הווקת ילוכ .תיקלטיא
יולת אלש ומצע ינפב הקשמכ ןתוא תוארל הכזנ ,תופסונ תויתוכיא
הייתשל .ןבומכ ,יפויל אל .םיפדמה לע הוואגב ןתוא ביצנו ,ואצומב
.האנהו

ולש תופארגה תומש תא תונשל טילחה ילופ הנש יצחכ ינפל
ןז םש לע וארקנ תופארגה . PO' DI POLI עצמאה תרדסב
תא וראתיש םישדח תומש ןהל ןתנ ילופו ,ורצוי ונממ םיבנעה
.םיתוששכ תשגרומש היווחה
וריכזה םישדחה תומשהש ול יתרמא ,דדוע םע חחושל יתבשישכ
הנשב ונלצא החתפתהש המרוגה תוירציפ תעפות תא יל
היווח ריבעהל תורומא תוציפל ונתינש תומשהשכ ,הנורחאה
.תרוסמה יפ לע םיגוהנ ויהש םיביכרמה תומש םוקמב
תארשהב זא .ןטק תויצאיצוסא קחשמ יתיא קחשל םיכסה דדוע
9 תא ולבק ...דועו "ונלשמ" , "עסקיש" ,"תנצלפתמ" ,"תננוחמ"ה
ונל ולעש תויצטונוקה םע דחי, ץראל תואבוימש ילופ לש תופארגה
...ןתוא ונמעטשכ

PO' DI POLI תרדס

Elegante - Pinot Nero
,הקלח ,וניפה תא םישיגרמ ,םימודא תוריפ - "תיטסינויסרפמיאה"
.תאז גישיש חוטבו הצור אוה המ עדויש ןמא .תינועבצ ,תיטנגלא
םגול .הפילח ,םיתפח ,ןועש ,ומצעב חוטב םדא - רמא דדוע
.עוגרב
)ל"מ 700( ח"ש 395 :ןכרצל ריחמ

Aromatica - Traminer
,םיבוהצו םינבל םיחרפ .תיטמורא דאמ ,המשכ ןכא – "תיטוזקאה"
Cherche la .ביבסמ ןנערמ סורטיצ לש הליה םע ,תינובשע

femme.
.הירחא םשוב לבוש הריאשמש םיבקע לע הפי השיא - רמא דדוע
.ןירותסמ
)ל"מ 700( ח"ש 395 :ןכרצל ריחמ

Morbida (Smooth) - Moscato 
םיבוהצ תוריפ ,המיענ ,הקלח ,תיסחי הקתקתמ -"תיתודידיה"
.םיליחתמל הפארג .שבדל םיזמר ,םימותכ טעמו
המיענו תנזואמ דאמ .םישנאה בורל המיאתמ - רמא דדוע
.הייתשל
)ל"מ 700( ח"ש 395 :ןכרצל ריחמ
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תמויס םע ,תדחוימ ,תקדוהמ ,הזר"
אל תוריפו םיחרפ לש האלפומ

ךורח ימוג לש תפסות .לילעב םייתרגש
".תרחא המרל התוא האיבמ

לש רידא םורטקפס ,יתפיטק ,בכרומ"
תואקשמ לש םיגוס המכל הקיז .תוחיר
יקסיוו ,קאינמראו קאינוק ומכ םיחבושמ
,ןוגרוב הד ראמו הפארג ,טלאמ לגניס
ףאל המוד אל תללוכה הינומרהה לבא

".ל"נהמ דחא

JACOPO POLI תרדס

Torcolato
ולויאפסו יבנעמ השענש חוניק ןיי אוה וטלוקרוט – "תרגתאמה"
.)םירחאו יאקוט ,הגנאגרג יבנע םג םיפיסומ םיתיעל( םישבוימ
,תקדוהמ ,הזר .תאזה הפארגה תא רציימ ילופ הלא םיבנעמ
םייתרגש אל תוריפו םיחרפ לש האלפומ תמויס םע ,תדחוימ
יתייה .תרחא המרל התוא האיבמ ךורח ימוג לש תפסות .לילעב
ריכמ ,םלועה לכב רקבמש םיקסע שיאל לשמל התוא השיגמ
.דחא לכל אל .רחא והשמ הצורו תואקשמ רופסניא
הכירחה חיר לשב רקיעב .)רכמוש( םיצורמ גהנ - רמא דדוע
.קזחה
)ל"מ 500( ח"ש 685 :ןכרצל ריחמ

Vespaiolo
.תמנפומ ,תלבותמ המורא ,הנידע ,תמשובמ – "התפמה"
ךיחה לע .בטיה התוא ריכהל ידכ ץמאתהל ךירצ .טאל תחתפתמ
וא( קובקב יצח םייסל רשפא תאז םעו ,תיטננימודו תנחבומ איה
...ללכב שיגרהל ילב )רתוי
.שפוחל ההימכ ,םינילבת ,דנליאת ,חרזמ - רמא דדוע
)ל"מ 500( ח"ש 685 :ןכרצל ריחמ

Moscato - Grappa Brandy
.טקסומ יבנעמ ידנרב אלא הפארג אל יהוז ,הלעמל ןיוצמש יפכ
םע תיתפיטקו הכר .ידמ אל ,הקתקתמ המורא – "היינלופה"
ירוסיי םכל השעת .ןומילו שבד םע הת .תמויסב ןנערמ טסיווט
ידכ איה הבקנ ןושלב הביתכה .אל םא םגו התוא ותשת םא ןופצמ
...תרתוכל םיאתי רואיתהש
.תינלופ הלוצא - רמא דדוע
)ל"מ 500( ח"ש 685 :ןכרצל ריחמ

Artenze – Wine Brandy
Trebbiano di - ןיימ רצוימש ידנרב אלא הפארג אל ,ןאכ םג

Soave . ןולא ץע תויבחב םינש 10 ןשוימ ידנרבה.
הקיז .תוחיר לש רידא םורטקפס ,יתפיטק ,בכרומ – "יטסינודהה"
יקסיוו ,קאינמראו קאינוק ומכ םיחבושמ תואקשמ לש םיגוס המכל
אל תללוכה הינומרהה לבא ,ןוגרוב הד ראמו הפארג ,טלאמ לגניס
,למרק,יפוט ,דלוקוש ,רוע ,םינשי םירפס .ל"נהמ דחא ףאל המוד
תוננער שי םיילושב ...דועו קבט ,םיזוגא ,םינילבת ,םיבשע ,תוריפ
.יעצמא יתלב גונעת תרצויו דחי לוכה תא תדגאמש הלק תיסורטיצ
.ילש טירובייפה
.רטופ יראה לש םירפסה תונח - רמא דדוע
)ל"מ 500( ח"ש 685 :ןכרצל ריחמ

...םויסל םייתש דוע

Poli Barrique 1994
םיבנע לש דנלבמ תרצוימ וזה הפארגה – "הפיטק לש ףורגא"
,תירירש .ןולא ץע תויבחב הנש 13 תנשוימו ,וטנוו רוזאמ םימודא
אל לבא הפי שגרומ ץעה .ןמזה לכ תחתפתמו דאמ תבכרומ ,הדבכ
.תיטנגלא המצוע .טלתשמ
.הדובע ידי םע שמש בורצ רכיא - רמא דדוע
)ל"מ 700( ח"ש 780 :ןכרצל ריחמ

Grappa Sassicaia
ינטשפ הז לבא ,"תגתוממה" היה ןושארה םשה( – "תמכחותמה"
.)הליבשב ידמ
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םיפדעומל ףסוה רשק רוצ םילהנ הלעמל רוזח תיבה דומעל 2008 רבמצדב 1 / ט''סשתה ולסכב ד

םישמשמש םיבנעהמ תרצוימ תאזה הפארגה ,םתנבה חטבש ומכ
.היאקיסס ,םלועבו הילטיאב םיכרעומה תונייה דחא רוצייל
טעמ ךיחה .תנווגמו תיפוסניא המורא ,תקיודמ ,הנידע ,תילארנימ
.הלש םסקל ףיסומ קר הז לבא ,ףאה תמועל יתמדאו ספסוחמ
.תיטרקוטסירא .ילטנב תינוכמ - רמא דדוע
)ל"מ 500( ח"ש 790 :ןכרצל ריחמ

ילופ ,שרוד לכל תונימז תופארגהש ךכ לע הלודגה החמשה דבלמ
ישנאל תומיעטו תואנדס ריבעהל ידכ ץראל הלא םימיב עיגמ ומצע
ותוא אוצמל ולכות ראשה ןיב .הפארג יבבוחו םיאנותיע ,עוצקמ
ברזר לשייפס תונחבו ,סילאולק ,לגיס ןימ'גנבב רפסמו םיעטמ
.הפיחב

ספדה רבחל חלש הבוגת ףסוה תיבה דומעל הרזח 
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