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זיקהביןהמסורתלחדשנותנמצאת
בתנועהמתמדת.הפסקתתנועתהמטוטלת,
פעםלכאןופעםלכאןהיאהמוות".משפט
'כבד'זהאמרלי, Paolo De Marchiהבעלים
והיינןשליקב,Isola e Olenaבמענהלשאלתי
היכן לדעתו ממוקמת טוסקנה של היום
במטוטלתהזמן.
מידישנהמיוצריםבאיטליה7מיליארדבקבוקי
יין!!!כן,בקבוקלכלתושבבעולם,גםלילדקטן
באפריקה .מתוך כמות עצומה זו ,מייצרת
טוסקנה כחצי מיליארד בקבוקים .אולם,
השפעתהשלטוסקנהאינהנמדדתבכמות
שהיאמייצרת,כיאםבמשקלההסגוליהעצום
ובהשפעתהעלתעשייתהייןבאיטליהואולי
אףבאירופהכולה.
שנות בציר  באיטליה כמו בשאר אירופה
חשיבותשנתהבצירהיאקריטיתלאיכותהיין.
קרהבתקופתההנצהאוגשםבסמוךלבציר,
יכוליםלגרוםלשנהשנראתהמבטיחהלהיות
גרועה .כשנות בציר טובות מאוד נחשבות
השנים2001,1999,1998:ו.2003
שניםמעולותהן1997,1995,1990:ו.2004
רצוילהתרחקמשנת.2002

מישןל'סופר'חדש
בשנותה60שלהמאהשעברההייתהתעשיית

היין האיטלקית בשפל המדרגה .די להיזכר
באותםבקבוקיקיאנטיעטופיקש,עומדים
בצידיהדרכיםבחוםהקיץהמכיליםבתוכם
קיאנטינחות.זיופיםבלתיפוסקיםהוציאואת
שמעוהרעשלהייןהטוסקנילמרחוק.גםשיטת
הסיווג משנת  1963לא עצרה תהליך זה.
בשנותה70ובראשיתשנותה,80הפךקהל
הצרכנים האיטלקי נועז ומוכן להתנסויות.
הייננים החלו לחשוב על ייצוא יינות ויינות
העולםהחדשהגיעולאיטליה.
באותהתקופהנכנסולתמונהאנשיייןרציניים
כאנטינורי ,פרסקובאלדי ,גאיה ואחרים .הם
הכתיבונורמותחדשותבהתייחסותלאיכות
ובהקפדה על תוצרתם .כניסתם של זנים
בינלאומייםוייננותצרפתית)בעיקרחביותעץ
אלוןקטנות(הביאולהתפתחותיינותהסופר
טוסקן.
שיטתהסיווגיםמ1963הפכהארכאיתויינות
ה'סופר טוסקן' שבאותו שלב הוגדרו 'יינות
שולחניים',זכולהצלחהמסחררתבאיטליהואף
מחוצהלה.בעקבותהצלחתםהובילבשנת
1992שרהחקלאותדאז,גורה,את'מהפיכת
הקלסיפיקציה שהגמישה את ההגדרות,
הגבירה את הפיקוח והביאה לתהליך של
השבחתהיינותהטוסקניים.הקהלשבללגום

מיינות איטליה ובגדול .מגמת החדשנות
העמיקהעדכדיכך,שגםבאזוריםקלאסיים
מובהקיםהוכנסושיטותמודרניותלטובולרע.
תופעהזוגררהאתכלתעשייתהייןהאיטלקית
לתהליךשלשיפורמתמידולסגירתהפערים
בינהלביןצרפת,עדכדיכךשבסוףשנותה90
לאהיהזהמפתיעלשמוע'מבינייין'הטוענים
כיהםמעדיפיםיינותאיטלקייםבמיטבםעל
יינותצרפתיים.
בסוףהמאההעשריםחזרוליקביםהמסורתיים
בניהם ונכדיהם של המייסדים ,עם רעיונות
ייננייםחדשים.הםהגיעועםהשכלהייננית
שרכשו באוניברסיטאות באירופה או
ב א ו ס ט ר ל י ה  וב א ר ה " ב  ו א ף  ב ט וב ו ת
שבאוניברסיטאות איטליה .עם כניסתם
לתעשייההחלהמגמהשלחזרהלשורשים.
יותרויותריינניםביקשולבטאאתהמיטבשל
האזור  טרואר  ולחזור לטוב שבמסורת.
תחילתהמאהה21מצאהאתתעשייתהיין
האיטלקיתעלהצירשביןמסורתלחדשנות.כך
שגםבאזוריםקלאסייםכמומונטלצ'ינוניתן
למצוא מצד אחד ייננים המייצרים יינות
מודרניים,תוךשימושבחביותחדשות,בקרת
טמפ'וזמנייישוןקצריםיחסית.ומהצדהשני,
יינניםמסורתייםהמשתמשיםבחביותעץאלון
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טעמנו את שני יינות הסופר טוסקן של
היקב1999 Modus :העשוימסנג'ובזהמעורב
בזניםבינלאומייםקברנהומרלו.ייןבעלגוף
ועוצמותשטעמיופטל,קפה,קקאו,בשר,עשבי
תיבול ,טאנינים לעיסים ואפטר טסט ארוך
ומתמשך.
הכוכב הבלתי מעורער של הטעימה היה
ה.2001 Romitorioייןכהה,עוצמתיומרוכז
עםטעמיקפה,דובדבנים,פירותיערושוקולד
מריר,טאניניםקטיפתייםוסיומתמתמשכת.
ייןמפתיעומרהיבזהעשוימהזניםקולורינו
ומרלו.
רופינומדגימיםהיטבכיצדחברתענקיכולה
להקפידעלאיכותומצוינותתוךשמירהוכבוד
למסורת מחד ותוך ניצול החדשנות מאידך.

‰˜ÒÂË†Ï˘†·ÂË‰†ÏÎÓ
סלובניותענקיותבנות3,000ליטר,התערבות
מינימאליתשלהיינןבתהליךהיצורויישוןארוך
יותר.בתווך,נמצאיםהיינניםהמשלביםבין
העולמותע"ישימושהןבאמצעיםמודרניים
והןבאמצעיםמסורתיים.
היכןעומדתהיוםטוסקנהולאןפניהמועדות
בתנועתהמטוטלת,יצאתילבחוןבאביבהאחרון.
כמובן שגם אוכל טוב ומנוחה לא הזיקו.
באמצעותפלאיהאינטרנטהזמנו,זוגתי,אני,
יחד עם ד"ר בני ספיר ורעייתו ליהי ,וילה
מקסימהלשבועבאחוזת Iesolanaשיקבבצידה.
בסמוךלBucineקרובלA1המחברביןפירנצה
לרומא ,מרחקקצרמאתריהביקורהעיקריים
בטוסקנה.

אחוזתRuiffino
בשנת1877רכשהמשפחתרופינואתאחוזתה
והחלהלייצריינותבהצלחהרבה.יינותיההפכו
במהרהלשגריריטוסקנה.בשנת1913נרכשה
החברהעלידימשפחתפולינרישהמשיכהאת
מסורתהמצויינותשלהחברהואףהעמיקה
אתשליטתהעלידירכישתאחוזותשכלאחת
מהןמייצרתאתיינותיהבנפרד.התחלנואת
ביקורנובאחוזת,Poggio Casaianoהסמוכה
לפירנצה,שםחיכתהלנואלוירהאקרמן,אשת
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יחסיהציבורשלהיקבויחדעםעודזוגישראלי
סיירנו ברחבי האחוזה המשוחזרת ,בחדרי
האירוח,ביקבובכרמים.
משםנסענולאחוזתMonte Massoהמדהימה
המשמשתלמגוריהברוןומשפחתוומצטרפת
לשש אחוזותיהם בטוסקנה .הברון עצמו
הדריכנו ברחבי האחוזה בין שכיות החמדה
ויצירותהאמנות,וסיפרלנועלתהליךהשיפוץ
המורכבשעברההאחוזהבכדילשמראתאופייה
מהמאה ה 11ואת המסורת רבת השנים
המקופלתבתוכה.
ממרפסתהאחוזהנשקףהנוףהטוסקניבמיטבו:
כרמים,עציזיתוגבעותטוסקניותמוריקות.
הברון הוביל אותנו אל אולם האבירים שם
הוגשהלנוארוחהנפלאהשהכיןהשףהאישי
שלהברון.שניאביריברזלעלסוסיםיצוקים
צפובנובמהלךכלהארוחה.הארוחהעברהתוך
שיחה נעימה על יין ולוותה במיטב יינות
 :Ruiffinoקיאנטי  Ducale Orroשנת ,2001
קיאנטיקלאסיקובמיטבו,תותיםודובדבנים
מעטסוכרחוםוצימוקים.אחריוטעמנואתשני
יינותהיקב,גרפונהמאזיממונטלצ'ינוולודלה
ממונטילפוצ'יאנו ,שניהםיינותמצוייניםבמיוחד.
הברונלושלמזי,טעמיםשלפירותיערכהים,
ארז ,פרחים ורמז לפטריות פורצ'יני .לסיום

יקבBanfi
בדרוםטוסקנה,עלגבעהקטנה,נמצאהכפר
מונטלצ'ינו.שםעלהגבעהניתןלמצואאת
פסגת יינות טוסקנה )לפחות בעיני(.
באזורמייצריםייןמאותבשנים.אדמתטוףוגיר
מנוקזת היטב חוסה בצילו של ההר מונטה
אמיטה ,המגן על האזור בפני התפרצויות
אקלימיות ומבטיח מיקרו אקלים המאפשר
לסנג'ובזהגרוסו,המכונהברונלו,להגיעלמיטבו.
עדמחציתשנותה60שלהמאהשעברהמעט
מאוד ,מחוץ לטוסקנה ,הכירו את יינותיו
האיכותייםשלהאזור.
בשנת  25 1975יקבי הכפר ייצרו 800,000
בקבוקיםבשנהואילובשנת2000היוכבר192
יקבים שייצרו  4מיליון בקבוקים בשנה.
לאחוזת   Banfiהגענו לאחר שיטוט מרגיע
בסמטאותיו הקסומות של הכפר .האחוזה
שוכנת מדרום לכפר .האחוזה שייכת לבני
משפחתמריאני,סוחריייןאמריקאיםממוצא
איטלקי.בניהמשפחההחליטובשנותה70
לתרום מהונם ואונם לפיתוח תעשיית היין
בטוסקנה.הםרכשואלפידונמיםשלאדמה
משובחת,שבאותהתקופהכמעטולאגידלו
עליהגפנים.הייןהראשוןשהוכןבשנת1978
מגפניםשגדלועלהאדמותשרכשו,נתןאת
האותלפריצתםשליינותהברונלוברחביהעולם
ובעיקרבארה"ב.
הביקורבBanfiארךלמעלהמעשרשעותוהיה
פסגתביקוריבטוסקנה.מנהליחסיהציבורשל
היקב Dante Cecchiniליווהאותנולכלאורך
הסיור במקום .הסיור לווה בטעימת יינות
והארוחהבהקינחנואתהסיורהייתהמדהימה.
באחוזתBanfiבולטשילובמרתקביןחדשנות
למסורת)עםדגשעלחדשנות(,תוךהקפדה
עלרמהגבוההביותרבכלשטחיהעשייה.היקב
נוצץבניקיונוומשלבבצורהאופטימליתאת
הישן והחדש .אם ,לדוגמא ,ביקבים רבים
מתלבטיםהיינניםביןתסיסהבמיכלינירוסטה
שיתרונהבהיגיינה,בבקרתהטמפ'ובשליטה
עלתהליכיהייצור,לביןתסיסהבחביותעץ
אלוןענקיות,המשיירותאתטעמהשלהמסורת

ומבטיחותמיקרוחמצוןגםבתהליכיהתסיסה,
ביקבבאנפיפתרואתהדילמהבצורהמקורית.
הם בנו חביות תסיסה בהן מערכת הצנרת
והתחתיתעשויותמנירוסטהואילוהדפנות
עשויותמעץאלון.כךמשיגהיינןהןאתהחמצון
המבוקריחדעםטעםהאלון,והןאתהשליטה
בטמפ'ובניקיון.בכלאשרתפנהברחביהיקב
והכרמים,יבלטוהמחשבהוהיעילותהמושקעים
בהם.אלמנטיםאלובולטיםגםבשארחלקי
האחוזה .הכבוד למסורת ניכר בטירה
המשוחזרתמןהמאהה,11במוזיאוןהמדהים
לכוסותובקבוקייין,בהםמוצגיםפריטיםהחל
מהתקופה העתיקה ועד ימינו ,ובבית הבד
הקלאסי המפיק שמני זית איכותיים.

חומץ ,טעימות וארוחה מופלאה
עלאףשאזורטוסקנהאינוידועביצורחומץ
בלסאמי,ביקב Banfiמצוימרתףבומתיישן
חומץבלסמימשובחבשיטתהסולרה)החומץ
מתקדםמחביתלחביתע"פוותק(.למרותשלא
ניתןלקרואלחומץזהחומץבלסמיבשלחוקי
השוקהמשותף,היההחומץהזהמהמשובחים
שטעמתי.טיפהממנועלגלידתונילאועלכל
מאכל,תקפיץאותובכמהדרגות.
בתוםהסיורביקבובכרמים,הוזמנולטעימה
בחדר הטעימות Dante .הציע כי אני אבחר
ביינותאותםארצהלטעום.לרגעהרגשתיכמי
שמגשימיםלוחלוםילדותלהיכלאלמשך
לילהשלםבחנותממתקים.בנימוסלאאופייני,
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בחרתיבתחילהלטעוםבמהירותאתהיינות
הפשוטים,השרדונהוהסוביניון,שעשוייםהיטב
ונותנים תמורה נאותה למחירם .לאחר מכן
עברנולסדרתהביניים.אהבתיאתColvecchio
ייןהסירהשלהיקב,למרותהיותושונהמהסירה
שלעמקהרון.טעמוהרמוני,קטיפתי,פירות
יעראדומיםעםמעטפלפלשחורוטאנינים
רכים.
כל היינות שטעמתי  היו בבחינת הקדמה

לטעימהשלהברונלוהרגילהמצוייןמשנת2000
ו,2001הייןשהביאליקבאתתהילתו.פירות
אדומים,חרובים,פטריות,תאניםותבלינים.היין
מיושןבחלקובחביותסלובניותמסורתיות.
 Poggio Alle Muraמשנת1999ו2000טעמי
פירותיער,שוקולדמריר,פרחים,בושם,ריבת
פטל,אגוזיםומעטמנטה.וה SummuSוה
 ExcelsuSמשנת2000ו.2001סופרטוסקן
במיטבם.
אתספינתהדגלPoggio ALL’Oroהשאירמלווינו
לארוחה המופלאה שהגיעה לאחר טעימת
היינות ,במסעדת האחוזה .למסעדה כוכב
במישלן,איןליספקכיאילוהייתההמסעדה
ממוקמתבצרפת,הייתהמקבלתלפחותשני
כוכבים.
עיצובהמסעדהמרהיב.עיצובהבלבןצחורועל
כלשולחןמונחענףשלסחלבלבן.המלצרים
מרקדיםסביבךבאלגנטיותובחןתוךהסבר
מדויקעלמרכיביהשלכלמנהומקפידיםעל
מזיגתייןבכוסותהמתרוקנות.
השף הגרמני   Guido Haver Kockהפליא
במנותיו.למנהראשונההוגשטארטדגחרב
בשילוב סינטה של חזיר על מצע אספרגוס
ועגבניותשריבלוויתייןשרדונה .
המשכנובניוקיברוטבטימין,מעוטרבחסילון
ובאפונתשלג,המנהלוותהבייןcum laude
,2002בלנדשלקברנה,מרלו,סנגובז'הוסירה,
בעלגוףקלעדבינוני.
לזניהמעודנתבמילוירגויוניםוארטישוקלוותה
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בברונלוPoggio ALL’Oroמשנת,1995ייןהדגל
של היקב העשוי בסגנון מודרני משובח.
שיאהארוחההיומדליוניעופרברוטבכבדאווז
וריבתבצלצליאביב,1999 Poggio ALL’Oro.
שליווהמנהנפלאהזו,היווהאתפסגתהיום
הנפלאהזה.
קינוחתותיםטרייםבשוקולדלבןעםריבת
תפוזונים,הלםהיטבאתייןהקינוחהמסורתי
של היקב   , Florusיין מוסקט בציר מאוחר
שהאיזוןביןמתיקותווחמיצותוהנפלאההיוו
בןלוויהמושלםלתותיםבשוקולד.הדרךלוילה
אחרי ארוחה כזאת הייתה ארוכה מאוד.

Isola e Olena
ביקורהפרידהשלימיקביטוסקנה)לסיבוב
הנוכחי(היהביקבקטןומקסיםIsola e Olena
אשרהבעליםוהיינןשלופילוסוףלאפחות
מהיותויינן.
בכניסהליקבדרךעפרארוכהשגובהמחיריקר
ממכוניות בעלות מרכב נמוך .השעתיים
שביזבזנובציפיהלגררוהשיבהלפירנצהלקבלת
רכב חלופי ,אינה מומלצת  ראו הוזהרתם.
לשאלתיהיכןממקםעצמוPaolo De Marchi
עלהצירביןמסורתלחדשנות,אמר  Paoloכי
המילהמסורתTraditionמגלמתבתוכהאת
המילים  Trade  :מסחר   Transferהובלה
  Travelתנועה" .המסורת היא אוסף של
הצלחות ,מה שלא היה מספיק מוצלח כדי
להישאר נכחד ,ואנחנו חוליה בשרשרת של
המסורת,שרשרתשלהדורותשתלויהביןהעבר
לעתיד.אנימעדיףשהייןשליישקףאתטבעו
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של האזור מאשר לעצבו לפי טעמם של
הלקוחות .מרכיבי המסורת הם האדמה
והאקליםשהינםנתוניםקיימיםשאינםתלויים
ביינן .הגורם השלישי הינו ה  D.N.Aשל
השתיליםאותםבוחרהיינןוהרביעיהואהיינן
עצמוהפועלבהווה,אךמדומהלאדםהעולה
או יורד במדרגות .המרכיב החמישי הינו
המסורת והידע שצברה המשפחה באזור
הספציפי,בומשתמשהיינןכדילהגיעליעדו.
אני מרגיש חופשי לשנות ,לנסות ,לטעות
ולתהות .אם אטעה זה לא ייכנס למסורת.

תפקידילהגןעלמערכתהיחסיםביןהאדמה
האקליםוהשתיליםלביניולמסורתמשפחתי".
ומהגיגיםפילוסופייםאלה,אלטעימתהיין.על
אףהצלחותיובנטיעתזניםבינלאומייםמוצלחים
ביותרכקברנה,מרלווסירה,הצלחתוהמרשימה
ביותר הינה יין ה  Cepparelloשעל אף
שבהגדרותהנוכחיותמ1996יכוללהיחשב
קיאנטיקלאסיקו,מעדיףפאולולהשאיראת
סיווגוהמקוריולהתייחסאליוכ,IGTבעיקר
מכיווןשהייןמיוצרמאז1980ונוחלהצלחה
בינלאומית.טעמנוייןמשנת,1998בעלצבע
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אדוםעמוק,טעמיפירותיערמודגשיםבשילוב
עםטעמיעישוןעדיניםוחומציותמרהיבה.
בדרכו המיוחדת מצליח פאולו לשקף את
הטרואר המיוחד לא רק ביינות הקלאסיים
מבוססי הסנג'ובזה כי אם גם בזנים
הבינלאומיים.
מכיווןשהגררהגיעלחלצנונאלצנולנטושאיש
מדהים זה בדרכנו לפירנצה ,אך לא לפני
שקינחנוב'ויןסנטו'מהטוביםביותרשטעמתי
ובאמירהשבאיטלקיתאףנשמעתטוביותר
Il vino e’ cultura ,il vino e’naturaאובתרגום
חופשי ,יין הוא תרבות יין ,הוא הטבע.
טעמיהמנגו,המשמשוהאננסשלה'ויןסנטו'
ליוואותנועדפירנצה.
Vino Santoייןקדוש,כנראהקיבלאתשמו
עלשוםהשימוששעושיםבוהכמריםבמהלך
המיסה.כיוםנפוץכייןקינוחלבןמתוקבעל
אחוזאלכוהולגבוה.17%14%,עשויבעיקר
מזני טרביאנו ומלבזיה .הענבים מושארים
להתייבשבתליהבחדרמאוורר.רקאזסוחטים,
מתסיסים ומעבירים לחביות עץ קטנות
הנקראותCARTELLIומאוחסנותלתקופהשל
כ4שניםבאולמותמיוחדיםהחשופיםלחילופי
הקורוהחוםשלעונותהשנה.בסופושלדבר
מתקבל יין זהוב עשיר בטעמי פרי בשלים,
משמשים מיובשים ,גויאבות ,מנגו ועוד,
ואלמנטיםשלחמצוןקלשהינוחלקמהעשייה.

מחדשלישן
לסיכום,המטוטלתשבסוףהעשורהאחרון
נטתהיותרלאזורהחדשנות,חוזרתאטאט

לעבר המסורת ,כשהייננים אינם חוששים
להפיק את המיטב מהמסורת ומהטרואר.
גישהזותלךותתחזקבשניםהבאותוהייננים
שלמדולהפיקתועלתמהחדשנותוהקידמה,
ישובואלהמקורותתוךניצולההתקדמות
בייננות,כדילהפיקמהקרקעאתמיטבהואת
מאפייניהבצורההטובהביותר.אניתקווהכי
מגמהזותחלחלאףאלינוונדעלהתאיםזנים
המתאימיםלאזורולמאפייניםהמיוחדיםשלנו
ולאנתעקשעלזניםשנולדולאזוריםבעלי
מאפייניםשונים.כאשרנגיעלכך,נדעשעברנו
שלבבהתבגרותנוהייננית.
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שמןזית
בכליקבהמכבדאתעצמובטוסקנהתמצאו
מטע זיתים אופייני המביא לידי ביטוי את
הטרואר.היקביםמייצריםגםשמןזיתמשובח,
שכמוביינות,איכותונגזרתבעיקרמאיכותהפרי
המושגתמדילולהענפים,מכמותפרינמוכה
ומהעדרהשקייהלחלוטין.הקטיףהאיכותי,כמו
הבציר,מתבצעבידייםוהכבישההקרהמתבצעת
לעתיםבבתיבדבנימאותשנים,שלאעברוכל
שינויבמהלךהשנים.אךבצידםגםבבתיבד
מודרנייםביותר.סגולותיוהבריאותיותשלשמן
הזיתידועותמקדמתדנא.הואאינוקלבמיוחד
לעיכולוישלוהשפעהחיוביתעלהקיבהועל
מערכתהעיכול.התכולההגבוההשלחומצות
שומןלארוויות,עולהעלכלשמןאחרשמקורו
בבעליחייםאובצמחים,וצריכתומקטינהאת
הסכנה ללקות במחלות לב ובכלי הדם .מכל
השמנים,שמןזיתהואעדהיוםהבריאביותר,
והמוטמעטובביותרע"יגוףהאדם.בדומהליין,
מערבביםהאיטלקיםמספרזניםכשהFrantoio
הינוהזןהמרכזיומשלימיםאותולהשגתהרמוניה
ואיזוןLeccino,Moraioloולעיתיםגם.Pendolino
בארץנמכריםשמניםזנייםבלבדובעיקרםהסורי
שהינוזןבעלגוף,עוצמתי,מרירואגרסיבי.ברנע,
שהינויותרלימוניולאחרונהחדרואףהפישולין
הצרפתי ,הפיקואל הספרדי וה Frantoio
האיטלקי.בניסיונותבהםערבבתיאתהזןהסורי
עםהברנעאועםה,Frantoioהשגתיתוצאות
מעניינות,ואניממליץלבתיהבדהגדוליםלהרים
אתהכפפהולהציעשמניםמעורבים,הרמוניים
ומאוזניםיותר.
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