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יינות סלובניה
סוד טיבם וייחודם של היינות הסלובנים הולך ומתגלה בעולם בשנים האחרונות. מובילי המהפכה היו 

יצרני היין עצמם והיינות שדיברו בשמם בתחרויות יין בינלאומיות החל משנות ה-90.

הסומליירים במסעדות המובילות באירופה גילו את את הזנים הייחודיים ואיכות היינות, וכיום ניתן 
למצאם בתפריטי מסעדות עטורות כוכבי מישלן  ברחבי אירופה וארצות הברית.

עולם ישן

גידול גפנים וייצור יין הוצגו לאזור שמהווה היום סלובניה, על ידי האימפריה הרומית שנים רבות

לפני צרפת, גרמניה וספרד.

סלובניה מייצרת למעלה מ-80 מיליון ליטרים של יין בשנה, כאשר רובו הגדול נצרך בתוך המדינה.

היתר מיוצא בעיקר לארה"ב, צרפת, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, סין ו…ישראל!

כ-75% מכלל היינות המיוצרים בסלובניה הינם יינות לבנים.

זני גידול מרכזיים:

סוביניון בלאן, שרדונה, שיבי פינו, מלווזיה, לשקי ריזלינג, ז׳לאטינה, שיפון / פורמינט, סובניונס, רומני 
מוסקט, גוורצטרמינר, רפושק, זוויגלט, רבולה, קברנה סוביניון, קברנה פראנק, מודרי פינו, מרלו ועוד..

תנאי אקלים ותכסית:

סלובניה גובלת באוסטריה מצפון בהרי האלפים, בהונגריה מצפון מזרח, בקרואטיה ממזרח ודרום 
ובאיטליה והים האדריאטי ממערב. בכלליות, האזור מאופיין בחורפים קרים ויבשים וקיץ חם, אך ישנן 

השפעות תת-אקלימיות אזוריות רבות היוצרות ייחודיות בתתי החבלים השונים.

לסלובניה 3 חבלי יין מרכזיים:

Podravska / Podravje פודרבייה

 עמקי נהר הדראבה: חבל זה גובל באוסטריה מצפון, הונגריה בצפון-מזרח וקרואטיה ממזרח. 
זהו חבל היין הגדול מהשלושה ומשתרע על פני למעלה מ-96000 דונם. רובו המוחלט של היין הינו 

לבן והאזור ידוע בתרבות ייצור יין עתיקת יומין .

חבל זה נחלק לשני תתי חבלים: ׁשטיירסקה / סטירייה התחתונה, פרקמורסקה.
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פרקמורסקה/פרקמורייה:

 מאופיין במיעוט משקעים, קיץ חם וחורפים קרים. הענבים מבשילים מהר יותר בעונה 
 באזור זה אך מניבים פחות בשל האקלים היבש. יינות לבנים מאזור זה הינם בעיקר 

חצי יבשים ויבשים, כאשר הלשקי ריזלינג הוא הזן השלט – כ-50% מהכרמים.

 זנים עיקריים: לשקי ריזלינג / וולשריזלינג, פינו בלאן, ּשיבי פינו / פינו גריג'יו, מארוף, טרמינר, 
סוביניון בלאן, מוסקטל, רנסקי ריזלינג, שרדונה.

שטיירסקה-ŠTAJERSKA נחלקת ל-6 אזורי גידול:

 HALOZE  הלוז'ה
רצועת גבעות של 31 קילומטרים  לאורך גדות נהר הדראבה. היקבים נמצאים בעיקר במעלי הגבעות.

זנים עיקריים: שיפון / פורמינט, טרמינץ, פינו בלאן / בלי פינו, לשקי ריזלינג, רנסקי ריזלינג, סוביניון בלאן, מודרי פינו.

L JUTOMER - ORMOZ�   'ליוטומר ו אורמוז
אזור גידול קטן ויש האומרים הטוב ביותר.

תחום בין נהר המורה מצפון-מזרח ונהר הדראבה מדרום-מערב, האזור נהנה מאקלים מאוזן וקריר יותר 
בשל הקרבה למים. זהו האזור גידול היחיד המייצר icewine בסלובניה.

זנים עיקריים: פינו בלאן / בלי פינו, לשקי ריזלינג, רנסקי ריזלינג, שרדונה, מודרי פינו, שיפון, סוביניון בלאן.

 MARIBOR מאריבור
מרבית היינות מיוצרים ומיושנים במרתף בן 200 שנה הבנוי ממנהרות הרצות לאורך 3 קילומטרים מתחת לפני 

הקרקע ומאחסן עד 7 מיליון ליטרים של יין בחביות.
זנים עיקריים: ּשיבי פינו, מודרי פינו, פינו בלאן / בלי פינו, שרדונה, רנסקי ריזלינג, לשקי ריזלינג, צרנינה, 

רולנדץ, רומני מוסקט, שיפון, טרמינץ, סוביניון בלאן.

 RADGONA - KAPELA ראדגונה-קאפלה
 משתרע לאורך הגבעות הגובלות באוסטריה עד לחיבור עם ליוטומר על גדת נהר המורה. 

 אזור גידול זה מורכב משני תתי אזורים הנ"ל הנבדלים במרקם הקרקע וכיוון שונה ברכס ההרים. 
באזור זה מתועד ייצור יינות מבעבעים כבר במאה ה-19.

זנים עיקריים: ּשיבי פינו, ראנינה, טרמינץ, שרדונה, מודרי פינו, שיפון, רנסקי ריזלינג, סוביניון בלאן.

SREDNJE SLOVENSKE GORICE שרדנייה גוריצה
 אזור גידול ייחודי הודות לרוחות קרות הנושבות מן האלפים על הגפנים הנטועות במורדות הגבעות 

הנוטות למזרח ודרום.
זנים עיקריים: שיפון, רומני מוסקט, שרדונה, מודרי פינו, סוביניון בלאן, לשקי ריזלינג.
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 ŠMARJE - VIRŠTAJN  שמרייה -וירשטאין
שני אזורי גידול הנמצאים בין שני רכסים באלפים הפונים לעמק ומביאים לתנאי אקלים קרירים במיוחד לאזור. 

הקור הביא ייננים לבחינה מעמיקה של הזנים המתאימים ביותר לגידול.

כ30% מהגפנים הינם לשקי ריזלינג, אך ההתמחות באזור הינה ביינות מודרה פרנקיניה / בלאופרנקיש.

זנים נוספים: שרדונה, בלי פינו / פינו בלאן, טרמינץ, צרנינה.

פוסבסקה

 חבל יין זה מייצר כ-10 מיליון ליטרים בשנה בשטח של 44000 דונם. זהו חבל היין הקטן שבשלושה. 

החבל נחלק ל-3 תתי חבלים:

 BIZELJSKO SREMIC� ביזלייסקו סרמי'ץ
 שוכן בסמוך לדולנייסקה. ההרים מצפון מסיטים את הרוחות הקרות מן הכרמים ומגוננים על הגפנים. 

 האזור נודע בהתמחות ביינות מודרה פרנקיניה/בלאופרנקיש ויינות מבעבעים אדומים, רוזה ולבנים
 ואף פורט (Tawny Port). זן ייחודי לאזור הינו רּומני פלאבץ המשמש בעיקר לשילוב עם זנים נוספים.

זנים נוספים: לשקי ריזלינג, מודרה פרנקיניה, סוביניון בלאן, שרדונה.

 DOLENJSKA דולנייסקה
תת-חבל המייצר את יין דולנייסקו בלו (לבן) הידוע בסגולותיו הבריאותיות ובהקלת כאבים ראומטיים וניקוי 

הכליות. כאן מיוצר גם יין צוויצ'ק המפורסם שהינו קל, רענן ומעט מריר-חמצמץ. 
יין בלנד זה זכה להגנת "מוצר של מסורת" (Traditional denomination) של האיחוד האירופי בשנת 2001.

זנים עיקריים: לשקי ריזלינג, מודרה פרנקיניה, בלי פינו, סוביניון בלאן.

BELA KRAJINA בלה קריינה 
אזור שבעברו גידול עיקרי של זנים לייצור יינות אדומים ועבר ב-30 השנים האחרונות לגידול זנים וייצור יינות 

 לבנים כמעט באופן מוחלט. אקלים ים תיכוני עם רוחות חמימות מן הים האדריאטי.
עונת קיץ חמה מאוד עם ניגוד של חורף קר ורווי שלג.

 זנים עיקריים: רומני מוסקט, בלי פינו, רנסקי ריזלינג, לשקי ריזלינג, שרדונה, סוביניון בלאן, מודרי פינו.
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 פרימורסקה
  על פני שטח קטן יחסית ( כ-80000 דונם) זה, מיוצרים למעלה מ-25 מיליון ליטרים בשנה. 

 חבל זה מושפע מאיטליה הגובלת איתו  ממערב ונחלק ל-4 תתי אזורי גידול:

GORIŠKA BRDA- גורישקה ברדה 
  נחשב ל"טוסקנה" של סלובניה. לתת-חבל זה התנובה הגבוהה ביותר לדונם קרקע . 

 הגבעות (Brda) הנושקות לאיטליה נוטות לשחיקה מהירה ועל כן הכרמים בנויים מטראסות. 
 האקלים הינו ים-תיכוני עם כמות משקעים שנתית גבוהה.

 זנים עיקריים: קברנה סוביניון, מלווזיה, קברנה פראנק, סוביניון בלאן, מודרי פינו, רבולה, שרדונה, 
 מרלו, ּשיבי פינו, שירז.

KRAS- קראש 
תנאי אקלים מאתגרים במיוחד בתת-חבל זה.עונות קיץ חמות הנוטות לבצורת ומנגד רוחות קרות 

.(Teran)ועזות בחורפים. זן הגידול העיקרי הינו טראן 

 זנים נוספים: רפושק, מרלו, לשקי ריזלינג, מלווזיה, רבולה.

 VIPAVSKA DOLINA -עמק ויפאווה 
תחום בין הר נאנוס ממזרח ונובה- גוריצה ממערב. המיוחד בתת-חבל זה הינה רוח הבּורה הנושבת 

אל העמק מן ההר (נאנוס) וצוברת מהירות של כ-200 קמ"ש. 

זנים עיקריים: קברנה סוביניון, רבולה, מרלו, מלווזיה, לשקי ריזלינג, בלי פינו, זלן/zelen, סוביניון בלאן.

SLOVENSKA ISTRA -איסטריה הסלובנית
תת-חבל המתמחה ביינות אדומים. יינות קברנה סוביניון מאזור גידול קופר, נחשבים מהטובים 

בסלובניה. זנים עיקריים הינם רפושק, קברנה סוביניון, מלווזיה.
זנים נוספים: קברנה פראנק, שרדונה, מרלו, רבולה, רומני מוסקט.
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Petoviona Haložan  ?  2016

Kobal

היין מגיע מתת אזור Haloze, החלק הדרומי של אזור היין  
Podravje בצפון מזרח סלובניה. חבל Podravje מאופיין בתנאים 

אקלימיים מעולים המשלבים השפעות מהרי האלפים לצד מזג 
אויר מישורי וחם. הגפנים מפוזרות בפסגת איזורי גידול היין של 

 .Haloze גבעות

לשקי ריזלינג (וולשריזלינג), סובניון בלאן, שרדונה.

תרכובת גיאולוגית עשירה של קרקע, בעיקר חימר חול וחרסית. 

לאחר השרייה של מספר ימים, היין התיישן על שמריו למספר 
חודשים במכלי נירוסטה.

Halozan הינו בלנד של זנים לבנים שנבחרו בקפידה, בו כל אחד 
  Halozan .מהזנים מוסיף את תרומתו להרכבת יין הרמוני ואהוב

הוא דוגמא לבלנד צעיר וטרנדי באיכות גבוהה עם נגיעה של מסורת 
אזורית. קליל ואלגנטי זהו יין שמתאים לכל אירוע ושלא יאכזב 

לעולם. ארומה נעימה המזכירה פירות טריים ופרחים לבנים. 

המלצת השף:
התאמה משלימה: עופות צלויים / מרק טום יאם (חריף) / גבינות 

עזים צעירות, ומנגד שילוב מאוד מיוחד עם סטילטון

אזור

קרקע

התיישנות

תיאור היין

זנים
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Šipon / Furmint, dry  ?  2015
Kobal

היין מגיע מתת אזור Haloze, החלק הדרומי של אזור היין  
Podravje בצפון מזרח סלובניה. אזור Podravje מאופיין בתנאים 

אקלימיים מעולים המשלבים השפעות מהרי האלפים לצד מזג 
אויר מישורי וחם. . הגפנים מפוזרות בפסגת אזורי גידול היין של 

.Haloze גבעות

Šipon(Furmint) 100%. גיל גפנים ממוצע – 30 שנה.

תרכובת גיאולוגית עשירה של קרקע, בעיקר חימר חול וחרסית

אחד הבצירים הטובים במאה השנים האחרונות באזור. קיץ חם 
 Furmint ויבש מאוד גרם לירידה קטנה בהיקף הייצור. בציר ה

החל בסוף ספטמבר ונמשך לתוך אוקטובר.

לאחר השרייה של מספר ימים, היין התיישן מספר חודשים במכלי 
נירוסטה.

מגוון של ענבי פורמינט בשלים מאזורי יין מובחרים בגבעות 
Haloze. בּוקה עשיר המפגין מאפייני טעם וריח של עשבי תיבול, 

פרחים ופירות טרופיים. חוויית שתייה נעימה בשל העושר והעומק 
של היין המלווים בחמיצות עדינה.

המלצת השף:
התאמה משלימה:  קדירת מולים / פילה חזיר צלוי

.Edam, Idiazabal, Manchego -גבינות

אזור

קרקע

התיישנות

בציר 2015

תיאור היין

זנים
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Rumeni Muscat, semi-sweet  ?  2015
Kobal

היין מגיע מאזור Podravje שבחבל Styria בצפון מזרח סלובניה.
איזור Podravje מאופיין בתנאים אקלימיים מעולים המשלבים 

השפעות מהרי האלפים לצד מזג אויר מישורי וחם. הגפנים 
מפוזרות בפסגת אזורי גידול היין של גבעות Haloze הסמוכות 

.Ptuj לעיר

Rumeni (yellow) Muscat 100%. גיל גפנים ממוצע – 30 שנה.

תרכובת גיאולוגית עשירה של קרקע, בעיקר חימר חול וחרסית. 

אחד הבצירים הטובים במאה השנים האחרונות באזור. קיץ חם 
 Muscat ויבש מאוד גרם לירידה קטנה בהיקף הייצור. בציר ה

התחיל בסוף ספטמבר ונמשך לתוך אוקטובר.

לאחר השרייה של 24 שעות ותסיסה קצרה, היין ממשיך ומתיישן 
למספר חודשים במכלי נירוסטה. לאחר מכן עובר היין ייצוב 

בטמפרטורה של 3 מעלות, מה שמייתר שימוש בחומרים משמרים. 

הטעמים מיציגים נאמנה את סגנון המוסקט הייחודי לאזור - יין 
מתקתק, בעל בעבוע קטיפתי ועדין המאופיין בניחוחות ליים, 

לימון ושאר הדרים לצד בשומת פרחים לבנים וטעמים רכים של 
אגס ירוק וסמבוק. יין קליל ונגיש שאפשר לשתות לבד, כאפריטיף 

או אפילו כיין קינוח.

המלצת השף:
Clam Chowder / Foie Gras :התאמה משלימה 

צלחת גבינות בשלות אגוזים ופירות טריים.

אזור

קרקע

בציר 2015

התיישנות

תיאור היין

זנים
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Sivi Pinot, dry  ?  2015
Kobal

היין מגיע מאזור Podravje שבחבל Styria בצפון מזרח סלובניה.
איזור Podravje מאופיין בתנאים אקלימיים מעולים המשלבים 

השפעות מהרי האלפים לצד מזג אויר מישורי וחם. הגפנים 
מפוזרות בפסגת אזורי גידול היין של גבעות Haloze הסמוכות 

.Ptuj לעיר

Sivi Pinot (Pinot Grigio) 100%

תרכובת גיאולוגית עשירה של קרקע, בעיקר חימר חול וחרסית.

אחד הבצירים הטובים במאה השנים האחרונות באזור. קיץ חם 
 Sivi Pinot ויבש מאוד גרם לירידה קטנה בהיקף הייצור. בציר ה

התחיל בסוף ספטמבר ונמשך לתוך אוקטובר.

ה Sivi Pinot של Kobal הוא שילוב של ענבים בשלים שנבחרו 
בקפידה מגפנים באזורים שונים שעברו השרייה ממושכת ולאחר 

מכן התיישנות על השמרים במכלי נירוסטה. 3% מהיין התיישן 
למשך חודש בחביות בריק משומשות.

ליין גוון ורדרד ומזמין. ניחוח עם רמזים לאגס בשל, תפוח אדום, 
פרחים, מלון ופירות טרופיים. לצד חמיצות נעימה המאפיינת את 
הזן, היין מפגין עגלגלות קטיפתית נעימה ומלטפת, כמצופה מיין 
שהתיישן על שמריו. חוויית שתייה נעימה בשל העושר והעומק 

של היין המלווים בחמיצות עדינה.

המלצת השף:
התאמה משלימה: דניס / בס על גחלים / קדירת סרטנים.

 Gorgonzola ,Robiola ,Tallegio - גבינות

אזור

קרקע

התיישנות

בציר 2015

תיאור היין

זנים
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Penina,Rumeni Muscat, Extra Brut ? 2015
Kobal

היין מגיע מאזור Podravje שבחבל Styria בצפון מזרח סלובניה.
איזור Podravje מאופיין בתנאים אקלימיים מעולים המשלבים 

השפעות מהרי האלפים לצד מזג אויר מישורי וחם.

Yellow Muscat 100%

תרכובת גיאולוגית עשירה של קרקע, בעיקר חימר חול וחרסית. 
 Haloze הגפנים מפוזרות בפסגת איזורי גידול היין של גבעות

.Ptuj הסמוכות לעיר

 אחד הבצירים הטובים במאה השנים האחרונות באזור. 
קיץ חם ויבש מאוד שהמשיך לסתיו שטוף שמש, גרם לירידה 

קטנה בהיקף הייצור. בציר המוסקט התחיל בתחילת ספטמבר 
כדי לשמר רמות חמיצות גבוהות יותר.

Method Charmat

מבעבע יבש מאוד ומזמין עם בּוקה מקסים ובולט של פירות 
טריים שמרומם מהטעימה הראשונה. טעמי לימון וליים אלגנטיים 

ניכרים מיד ועושים חשק להמשיך לשתות.

המלצת השף:
התאמה משלימה: כריכי גבינה ומלפפון של פיקניק  פירות טריים 

גבינות-Chevre, צפתית, ריקוטה.

אזור

קרקע

בציר 2015

שיטה

תיאור היין

זנים
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Traminec  ?  2012
Steyer

כרמים בחשיפה דרומית מאזור Radgona - Kapela בצפון מזרח 
Podravje

100% גוורצטרמינר. גיל גפנים ממוצע: 15 שנים.

תרכובת גיאולוגית עשירה של קרקע, בעיקר חימר חול וחרסית.

השרייה של 24 שעות ולאחריה תסיסה במיכל נירוסטה לשם 
שימור טעמי הגוורצטרמינר. מתיישן למשך 6 חודשים במיכלי 

נירוסטה. 30% מהיין מתיישן בחביות משומשות. 

צבע צהוב זהוב, צלול ומזמין. אף מפתיע וארומטי, עשיר 
בבשומת פרחים וציפורן. מאוד רך בפה, מרקם קטיפתי אלגנטי 

ואיזון מדויק בין פרי וחמיצות. סיומת ארוכה של לימון בשל, 
פירות טרופיים ושושנים.

שמונה שנים

המלצת השף:
התאמה משלימה : פאד תאי/ בויאבז

גבינות-Bouche ,Cana de Cabra ,Gouda מיושנת.

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

פוטנציאל
 התיישנות

זנים
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Sauvignon  ?  2014

Steyer

כרמים בחשיפה דרומית מאזור Radgona - Kapela בצפון מזרח 
.Podravje

100% סובניון בלאן. גיל גפנים ממוצע: 10 שנים.

חימר, חול.

תסיסה והתיישנות במכלי נירוסטה לשימור הרעננות וטעמי הפרי.

צבע לימוני בהיר. אף אופייני מאוד לזן – בּוקה עוצמתי של 
סמבוק, פרי ירוק, עשב קצוץ ופפריקה. היין רך ומעודן ומעט 
מינרלי. איזון נפלא בין פרי וחמיצות שמשאיר סיומת ארוכה 

ונעימה. יין שעושה חשק להמשיך לשתות.

חמש שנים

המלצת השף:
התאמה משלימה : Spaghetti aglio olio, אנטי פסטי.

גבינות- Urda ,Ricotta Salata, לאבנה .

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

פוטנציאל
 התיישנות

זנים
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Chardonnay  ?  2013
Steyer

כרמים בחשיפה דרומית מאזור Radgona - Kapela בצפון מזרח 
.Podravje

100% שרדונה. גיל גפנים ממוצע 15 שנים.

חימר וחול.

תסיסה והתיישנות במיכלי נירוסטה לשימור הרעננות וטעמי הפרי.

ליין צבע לימוני רך. בעל ארומות מעודנות של אפרסק, מלון ואגוז 

מלך. היין נעים, אלגנטי ועדין. איזון נפלא בין פרי וחמיצות.

5 שנים.

המלצת השף:
התאמה משלימה ללובסטר מאודה/ברודטו

Robiola ,Brie ,Camembert-גבינות

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

פוטנציאל
 התיישנות

זנים
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Primus Inter Pares  ?  2015
Kogl

היקב שוכן בתת איזור Prlekija שבאיזור Podravje, שבחלקה 
הצפון מזרחי של סלובניה. בשל העובדה שלפני מיליוני שנים 

כל האזור היה מכוסה בים טטיס העתיק, הקרקע עשירה 
מאוד במינרלים וידידותית מאוד לחקלאות בכלל ולגידול 

גפנים בפרט. האקלים באזור קר ומושפע ממורדות האלפים 
הדרומיים, מרוחות מהים האדריאטי ומיובש קיצוני שמגיע 

מהמישור הפנוני. הפרש טמפרטורות גדול בין יום ולילה מסייע 
בהדגשת טעמי הפרי.

מוסקט אוטונל, קרנר, שרדונה. הגפנים נטועות בגובה ממוצע 
 .Drava -של 300 מטרים, במורדות הדרומיים של עמק  ה 

גיל גפנים ממוצע: 30-25 שנים.

חול, תכסית, חימר וגיר. חימר וחול.

התנאים האידאליים של בציר 2015 סייעו ביצירת יין מקסים. 
קיץ חם וארוך אפשרו בשלות בשלב מוקדם ורוב הבציר 

הסתיים בספטמבר.

היין התיישן במיכלי נירוסטה למספר חודשים.

פירוש השם PRIMUS INTER PARES מלטינית הוא ראשון 
 מבין שווים. זהו היין הצעיר של היקב. רענן, מהנה וצעיר. 

אף פרחוני, לימוני ומזמין. בפה, רך ופירותי עם סיומת קלילה.

3 שנים.

המלצת השף:
Frito Misto / התאמה משלימה למושלם לדגיגים מטוגנים 

 שיפודי פרגית על גחלים. 
גבינות - Ricotta ,Urda ,Mozzarella, צפתית, פטה במליחות עדינה.

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

בציר

פוטנציאל
 התיישנות

זנים
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Mea Culpa, SAUVIGNON BLANC  ?  2015
Kogl

היקב שוכן בתת אזור Prlekija שבאיזור Podravje, שבחלקה 
הצפון מזרחי של סלובניה. בשל העובדה שלפני מיליוני שנים 

כל האזור היה מכוסה בים טטיס העתיק, הקרקע עשירה מאוד 
במינרלים וידידותית מאוד לחקלאות בכלל ולגידול גפנים בפרט. 

האקלים באזור קר ומושפע ממורדות האלפים הדרומיים, מרוחות 
מהים האדריאטי ומיובש קיצוני שמגיע מהמישור הפנוני. הפרש 

טמפרטורות גדול בין יום ולילה מסייע בהדגשת טעמי הפרי. אזור 
Prlekija נחשב לאחד מאזור הגידול הכי טובים בעולם של סובניון 

בלאן.

100% סובניון בלאן. גיל גפנים ממוצע 30-25 שנים.

חול, תכסית, חימר וגיר.

התנאים האידאליים של בציר 2015 סייעו ביצירת יין מקסים. קיץ 
חם וארוך סייע  להבשלה מוקדמת בכרמים ורוב הבציר הסתיים 

בספטמבר.

מספר חודשים במכלי נירוסטה.

היין צהוב לימוני חיוור עם נגיעות ירקרקות. בפה מורגשים 
תבלינים, טעמי סמבוק ירקרקים, פרחים לבנים, סרפד ודשא 

קצוץ. אלגנטי ומאופק בפה, קליל לימוני ומזמין. סיומת ארוכה 
ורכה. יין מושלם לכל ארוחה.

3 שנים.

המלצת השף:
התאמה משלימה לדג סלע צלוי/אספרגוס מאודה

גבינות-Ricotta ,Urda, צפתית

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

בציר

פוטנציאל
 התיישנות

זנים
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Cabernet Sauvignon  ?  2015

הכרמים מ IZOLA, SERGAŠI שבאזור איסטריה הסלובנית.

100% קברנה סובניון. גיל גפנים ממוצע: 30 שנים. 

קרקע עשירה בצפחה וחרסית.

הענבים נבצרו ידנית והמיץ הראשוני עבר תהליך של דימום. 
לאחר השריה של 4 ימים, תסיסה בטמפרטורה מבוקרת, 

התיישנות של חצי שנה במכלים.

אדום טיפוסי של סן תומס: אף אינטנסיבי ונדיב. פירות שחורים 
וענבי שועל לצד תיבול של פלפל שחור. בפה תחושה רכה 

ואלגנטית לצד טאנינים רכים. עוצמתי ופרותי מאוד ועגול עם 
סיומת ארוכה ועמוקה.

3 שנים.

המלצת השף:
 התאמה משלימה לאנטרקוט /שפונדרה בבישול ארוך 

גבינות- Pierre Robert,גבינות שמנת טריות

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

פוטנציאל
 התיישנות

זנים

Santomas
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Santomas
Refosk  ?   2015

כרמים- דוברבה, איזולה, סרגאש.  איסטריה הסלובנית.

%100 רפושק. גיל גפנים ממוצע 60-25 שנים.

אדמת סחף, צפחה ואבן חול.

לאחר בציר ידני ובחירת הענבים הבשלים ביותר, תסיסה והשריה 
במיכלי נירוסטה בטמפרטורה מבוקרת. לאחר מכן עובר היין 

להתיישנות של מספר חודשים במיכלי נירוסטה.

צבע אדום רובי עמוק. אף מורכב ורענן שמגלה ניחוחות של פטל, 
אוכמניות ופלפל לבן. הפה אלגנטי ורענן הודות לחמיצות המעולה 

של היין. טאנינים רכים ומלטפים. טעמים של אוכמניות ומרמלדת 
פטל. סיומת ארוכה ופרותית. 

5 שנים.

המלצת השף:
לך נפלא לצד סינטה, ספגטי בולונז. מושלם ל"על האש"

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

פוטנציאל
 התיישנות

זנים
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Refosk 1L  ?  2015
Santomas

כרמים- דוברבה, איזולה, סרגאש.  איסטריה הסלובנית.

%100 רפושק. גיל גפנים 60-25 שנים.

אדמת סחף, צפחה ואבן חול.

 לאחר בציר ידני ובחירת הענבים הבשלים ביותר, תסיסה והשריה 
בנירוסטה בטמפרטורה מבוקרת. לאחר מכן עובר היין להתיישנות 

של מספר חודשים במיכלי נירוסטה.

צבע אדום רובי עמוק. אף מורכב ורענן שמגלה ניחוחות של פטל, 
אוכמניות ופלפל לבן. הפה אלגנטי ורענן הודות לחמיצות המעולה 

של היין. טאנינים רכים ומלטפים. טעמים של אוכמניות ומרמלדת 
פטל. סיומת ארוכה ופרותית. 

5 שנים.

המלצת השף:
 יתאים ליד תבשילי קדירה, סינטה.

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

פוטנציטל 
התיישנות

זנים

20
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Santomas
Malvazija  ?  2014

תת חבל איסטריה הסלובנית.

Malvazija  100%. גיל גפנים ממוצע: 25 שנים.

קרקע עשירה בצפחה וחרסית.

לאחר השרייה של 24 שעות, עובר המיץ לתסיסה בטמפרטורה 
נמוכה במכלי נירוסטה. בהמשך, 15% מהיין מתיישן על שמריו 
בבריק למשך 6 חודשים. שאר היין מתיישן בנירוסטה. בשלב 

הבא, מאוחדים היינות למספר חודשים.

צבע צהוב ירקרק רך ומפתה. פצצה של פירות טרופיים – 
אננס ופסיפלורה, אפרסק, עץ שיטה וקארי, לימון ומנטה. 

בחך מורגשת מתיקות עשירה. איזון נפלא בין רמת אלכוהול 
ורעננות. היין צעיר ורענן ובו בעת גם מאוד מורכב. נגיעות 

עדינות של וניל ואפרסק. סיומת ארוכה ומהנה של פרי עשיר 
ומתובל. יין לבן סלובני גדול.

3 שנים.

המלצת השף:
התאמה משלימה ל שרימפס בחמאה/סלמון צלוי ברוטב הולנדייז

Pierre Robert ,Gorgonzola dolce latte ,St.Marcelin -גבינות

אזור

קרקע

התיישנות

תיאור היין

פוטנציאל
 התיישנות

זנים
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Šcurek
Dugo  ?   2009

כרם יחידנית – דוגו. גורישקה ברדה, פרימורשקה, מערב סלובניה.

 %50 ריבולה, %30 שרדונה, %20 פינו בלאן. גיל גפנים ממוצע: 40 
שנים.

אדמת סחף ציפחה ואבן חול.

 השרייה של 14 ימים בחביות עץ גדולות ואחריה התישנות של 20 
חודשים בחביות חדשות ומשומשות של 500-300 ליטר.

ליין צבע זהוב ועמוק ואף נדיב של פירות יבשים, פרחים, עץ 
ודבש. גוף מלא ועשיר, בעל מליחות קלה וסיומת ארוכה ומהנה.

 

10 שנים לפחות.

המלצת השף:
התאמה משלימה לקונפי ברווז ופירה.

Pierre Robert, Robiola Pineta,Cacciota tartufata-גבינות

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

פוטנציאל
 התיישנות

זנים



Jerusalem Ormoz, Sipon  ?  2015
P&F

ירוזלם אורמוז', שטיירסקה. אזור שנחשב היום לאחד מתתי 
האזורים המובחרים בעולם לגידול שיפון.

%100 שיפון. 

אדמת עשירה של צפחה חוורים וסחף.

מספר חודשים במכלי נירוסטה.

ליין צבע זהוב בהיר וצלול. אף מבושם, פרחוני מתקתק ומזמין. 
פה עשיר בפרי ירוק, דבש ויסמין ואחריהם, מליחות חמיצות 

מעולה. סיומת רעננה פירותית וארוכה.

3 שנים.

המלצת השף:
נפלא לצד קרפצ'יו, טרטר, סביצ'ה. מנות חמצמצות ורעננות. דג ים כדוגמת 

אינטיאס או פארידה.גבינות-Ricotta ,Urda ,צפתית

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

פוטנציטל 
התיישנות

זנים
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Sauvignonasse  ?  2015
Belica

הגפנים מגיעות מאזור Goriška brda שבחבל Primorska. אחת 
הנקודות הצפון מערביות של סלובניה.

 .Sauvignonasse (Tocai Friulano) 100% 
גיל גפנים ממוצע:40 שנים.

אדמת חוורים, צפחה ואבן חול.

הענבים נבצרו ידנית בחודש ספטמבר. 12 שעות השרייה 
והתיישנות של מספר חודשים במכלי נירוסטה.

תיאור היין: צבע זהוב רך. אף מלא פרי בשל ופרחים ולצידם 
חספוס ואבק. פה מאוד נעים, עשיר, חם ונדיב. סיומת פירותית 

ירקרקה וארוכה.

פוטנציאל התיישנות: 5 שנים.

המלצת השף:
 התאמה משלימה לשניצל ופירה/פורל אפוי

גבינות-Cacciota ,Pecorino, קשקבל

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

פוטנציטל 
התיישנות

זנים

24
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Sauvignon  ?   2014

Belica

 .Primorska שבחבל Goriška brda באזור ,Breg הכרמים גדלות ב
אחת הנקודות הצפון מערביות של סלובניה.

Sauvignon 100%. גיל גפנים ממוצע: 30 שנים.

אדמת חוורים, צפחה ואבן חול.

בציר ידני והשרייה קצרה בטמפרטורה נמוכה. התיישן למספר 
חודשים במכלי נירוסטה.

צבע צהוב קש בהיר עם צלליות ירקרקות. באף פפריקה, סמבוק 
וקש לצד פירות ירוקים בשלים. מאוד רך ונעים בחך. חמיצות 

 עדינה ובשלה. בעל מבנה נפלא, גוף מלא וסיומת ארוכה. 
סוביניון בלאן בוגר ומאופק.

פוטנציאל התיישנות: עד 5 שנים.

המלצת השף:
התאמה משלימה לקרודו אנטיאס/גספצ'יו

גבינות-Ricotta, Urda ,צפתית

אזור

קרקע

תיאור היין

התיישנות

פוטנציאל
 התיישנות

זנים
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info@saroimports.com
www.saroimports.com

eran +972-52-296-3822
ido +972-54-492-9289


