יאיר קורן

על עוצמה
ואישיות

מבצרים ועיירות על ראשי גבעות עטורות כרמים ,יינות ואוכל מרגשים
 אלה רק כמה מן הסיבות לשוב לאזור ה Langhe-בפיימונטה ,מןהמרהיבים באירופה .יצאנו גם השנה לאלבה שבצפון מערב איטליה
לטעום יינות ברולו ,ברברסקו ורוארו והתרשמנו ש 2012-שנה מגוונת
ליינות ברולו
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"

כאן החום שופע מעומק
האדמה ,מתחת לגפנים,
יותר משהוא יורד מן
השמים ,ונראה שהקרקע
בלעה את הירוק להפוך אותו
לזמורות" ,כתב הסופר האיטלקי
הנודע  Cesare Paveseבספרו
האוטוביוגרפי "הירח והמדורות"
שפורסם ב .1950-פאבזה נולד
בעיירה קטנה ב ,Langhe-אזור
שמייצרים בו יינות מהטובים
בעולם .המוקד הוא העיירה Alba
שעל הנהר  Tanaroוסביבה
גבעות ציוריות ,טבע נדיב ודרכים
החולפות בין כרמים ומובילות
לעיירות מימי הביניים ,לבתי חווה
מבודדים ולמבצרים עתיקים.
בעבר היו באזור מלחמות,
מצורים ופלישות ,אך כיום הוא
גן עדן עלי אדמות ,והיינות ,ברולו
וברברסקו – מרגשים .שניהם
מיוצרים מענבי  ,Nebbioloזן
המביא לידי ביטוי בגבעות האלה
את המיטב שבו ומעניק ליינות
עוצמה ויכולת להתבגר היטב
במשך שנים ארוכות.
ארגון החינוך ,התרבות והמדע
של האו"ם  UNESCOהכריז לא
מכבר על אזור Langhe-Roero
ו" Monferrato-אתר מורשת
עולמי" ,הכרזה שאינה מפתיעה
 -אם יצא לכם לטייל שם וודאי

Enrico Rivetto
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התרגשתם כמו מטיילים רבים
לפניכם ,בהם סופרים ומשוררים
בני המקום ואחרים ,מן הגבעות
המרהיבות מעוררות ההשראה .אתר
המורשת כולל את תחום העיירות
שמייצרים בהן Barolo DOCG
ו .Barbaresco DOCG-באזור ברולו
 11עיירות 700 ,יקבים המייצרים 13.2
מיליון בקבוקים 20,500 ,דונם של
כרמים ,ובאזור ברברסקו  4 -עיירות,
 350יקבים המייצרים  4.7מיליון
בקבוקים 7,300 ,דונם של כרמים.
בטעימה מקדימה שהתקיימה
בתחילת הקיץ הציגו  240יצרנים
כ 500-יינות ברולו ,ברברסקו
ו .Roero-מן האירוע בחרנו למענכם
כ 100-יינות ברולו וברברסקו
הראויים לדעתנו לארבעה עד חמישה
כוכבים .יינות ברברסקו החדשים
הם מבציר  2013והריזרבה מ,2011-
יינות ברולו מבציר  2012וברולו
ריזרבה – מבציר  .2010יינות ברולו

Federico Ceretto
חייבים לשהות לאחר הבציר שלוש
שנים באזור הגידול  -שנתיים לפחות
בחביות ועוד שנה בבקבוק .ליינות
ריזרבה נדרשות עוד שנתיים לפחות.
יינות ברברסקו מתיישנים שנתיים
לפחות ,שנה בעץ ,והריזרבה יוצאת
לשוק מתחילת השנה החמישית
שלאחר הבציר .יינות רוארו מתבגרים
 20חודש 6 ,חודשים לפחות בעץ,
והריזרבה –  32חודשים 6 ,לפחות
בעץ.

הבצירים האחרונים
על המדפים:
 - 2013בציר מאוחר מהרגיל,
יחסית
גבוהות
טמפרטורות
בספטמבר ובאוקטובר ,אידיאליות
להתפתחות הפנולית של הנביולו,
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מה שמאפשר שנים של התבגרות
והשתבחות.
 - 2012בציר הנביולו החל בתחילת
אוקטובר לאחר תקופה של הפרשי
טמפרטורה ניכרים בין יום ללילה
במחצית השנייה של ספטמבר .יבול
מצומצם יחסית אבל פרי באיכות
גבוהה מאוד.
 - 2011בציר באיכות טובה על אף
ההבשלה המוקדמת .יבול נמוך יחסית
לאחר טמפרטורות גבוהות באפריל,
רגילות ביוני וגשמים בסוף האביב.
 – 2010חורף מושלג וארוך ,גשמים
בתחילת הקיץ ,עלייה בטמפרטורות
במחצית השנייה של אוגוסט
ובספטמבר .כרמי הנביולו אהבו את
ההתנהלות הזו של מזג האוויר והניבו
פרי באיכות גבוהה ,מאוזן היטב.

 ברברסקו, ברולו- המומלצים של יין וגורמה

Castiglione Falletto,- אלגנטיים ונגישים ואילו היינות מBarolo- ומLa Morra-בדרך כלל יינות ברולו מ
. סמיכים יותר ובעלי פוטנציאל יישון גבוה מאודMonforte- וSerralunga
Neive  יינות. ובחלק מתחומה של אלבהBarbaresco, Treiso, Neive יינות ברברסקו מיוצרים בתחום הכפרים
. והיינות מאזור ברברסקו קלים יחסית ומורכבים, מעודניםTreiso  יינות, גם מבחינת הטנין,עוצמתיים
Barolo DOCG 2012
Franco Conterno "Panerole"
Vietti "Ravera"
Mascarello
Mario Galiasso "Tre Utin"
Icardi "Parej"
Rocche Costamagna
Alessandro Rivetto
Cascina Ballarin "Tre Ciabot"
Bruna Grimaldi "Badarina"
Cascina Adelaide "Baudana"
Batasiolo "Briccolina"
Ettore Germano Comune di Serralunga
Rivetto dal 1902 Comune di Serralunga
Giovanni Sordo "Gabutti"
Paolo Manzone "Meriame"
Azelia "Margheria"
Massolino "Margheria"
Gianni Gagliardo "Preve"
Silvio Grasso "Vigna Pelicotti"
Bovio "Arborina"
M. Veglio "Arborina"
Curto "Arborina La Foia"
Olivero "Bricco Rocca"
Ceretto "Brunate"
A.Veglio "Gattera"
Cordero di Montezemolo ""Monfalletto"
Cavalier Bartolomeo "Altenasso"
G. Fenocchio "Villero"
Germano A. "Vigna Rue"
Sant'Agata "Bussia"
Cascina Chicco "Rocche di Castelletto"
Diego Conterno "Ginestra"
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Fantino Conterno "Sori Ginestra"
Alessandria Fratelli "Gramolere"
Raineri "Monserra"
Rocca Giovanni "Ravera di Monforte"
Pietro Rinaldi
Bel Colle "Simposio"
Paolo Scavino "Monvigliero"
Barale Fratelli "Cannubi"
Giuseppe Rinaldi "Tre Tine"
E. Pira "Via Nuova"
Marchesi di Barolo "Cannubi"
Michele Chiarlo "Cannubi"
Poderi Luigi Einaudi "Cannubi"
F. Rinaldi "Cannubi"
Virna Borgogno "Sarmassa"
Boroli "Cerequio"
G. Borgogno "Liste"
Barolo DOCG Riserva 2010
Borgogno S. & B. "Canubbi"
G. Borgogno Comune di Barolo
Viberti "La Volta"
Virna Borgogno
Monchiero "Montanello"
Cavallotto "Vignolo"
Cascina del Monastero "Riund Bricco Rocca"
Gagliasso
Rocche Costamagna "Bricco Francesco"
Ciabot Berton "Rocchettevino"
Barale "Bussia"
Oddero "Bussia Vigna Mondoca"
Terre del Barolo "Vinum Vita Est"
M. Sebaste "Ghe"
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G. Anselma "Vigna Rionda"
Castello di Verduno "Monvigliero"
Barbaresco DOCG 2013
Michele Chiarlo "Asili"
Luigi Giordano "Montestefano"
Prunotto "Bric Turot"
Cascina Morassino "Ovello"
Cascina delle Rose "Rio Sordo"
Poderi Colla "Roncaglie"
Adriano "Bosarin"
Moccagatta "Basarin"
Giacosa "Gianmate' Basarin"
Fattoria San Giuliano
Battaglio
Massimo Rivetti "Froi"
Montalbera "Lintuito"
Cascina Luisin "Paolin"
Col dei Venti "Tufoblu"
Pietro Rinaldi "San Cristoforo"
Barale "Serraboella"
Poderi Elia "Serracapelli"
Bricco Grilli "Serragrilli"
Batasiolo
Negro "Pian Cavallo"
Molino "Teorema"
Rabaja "Coparossa"
Bersano "Mantico"
Produttori del Barbaresco
Nada Giuseppe "Casot"
Pertinace "Castellizzano"
Cascina Alberta "Giacone"
Orlando Abrigo "Meruzzano"
Luigi Oddero "Rombone"
Barbaresco Riserva DOCG 2011
Tenute Cisa Asinari "Camp Gros Martinenga"
Cantina del Pino "Ovello"
Cascina Bruciata "Rio Sordo"
Albino Rocca ""Ronchi"
Castello di Neive "Santo Stefano Albesani"
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Alfio Cavallotto

ביקורים ביקבים
בדרך כלל אנחנו מביאים תיאורים של ביקורים
ביקבים ,לעתים אפילו מייגעים עם נתונים על כמויות
של בקבוקים ,שטח הכרמים וכו' .הפעם החלטנו להציג
לפניכם את פניהם של כמה יצרני ברולו וברברסקו
מובילים .הצעד הבא הוא שלכם ,קוראים יקרים – סעו
לפיימונטה לבקר ביקבים ובכרמים המדהימים האלה
ויש עוד רבים אחרים.

Cavallotto

Castiglione Falletto
www.cavallotto.com

Ceretto

יקבים ב Castiglione Falletto-ובברברסקו
www.ceretto.com

Paolo Manzone

Serralunga d'Alba
www.barolomeriame.com

Rivetto

Serralunga d'Alba
www.rivetto.it

Gian Paolo Manzone
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