פלם רוזה 2016
Flam Rose 2016

פלם קברנה סוביניון רזרב 2012

Flam Cabernet Sauvignon Reserve 2012

"החלום שהתחיל במסע עמוס יינות רוזה נפלאים למחוז  Tavelשבדרום עמק הרון הפך במהרה
למציאות .כך נולד לו הרוזה שלנו ,יין שמתאים לכל מצב רוח ,אחד שכיף לשתות על המרפסת השמשית
אבל שהוא ראשית כל יין של אוכל" גולן פלם

“כבר שנים שאני מחפש אחר השילוב הנכון בין עוצמת הפרי והתיבול הארץ ישראלים לבין האלגנטיות
והאיזון האירופאים .כיום ,כאשר הגפנים התבגרו ושיטות הייצור השתפרו ניתן לומר שהקברנה רזרב
הרכב הבלנד:
רשמי טעימה:
מגיע כל שנה לגבהים חדשים - “.גולן פלם
 52%סירה 48% ,קברנה פרנק אשר גדלים בכרמים ייעודיים
ליין הרוזה של יקב פלם ,על כן הענבים נבצרים שבועות לפני
שנבצרים ענבי סירה וקברנה פרנק המיועדים ליינות אדומים
של היקב.
בלנד  86%קברנה סוביניון 5% ,סירה 5% ,פטי ורדו,
 4%קברנה פרנק.
הבציר:
סלקטיבי,
בכרמיםידני
גדלים בבציר
המוקדמות
בשעות
הענביםכרמים
ובן־זמרה
דישון
הבוקרסוביניון
הקברנה
נבצרו ענבי
ומקורמוחלט.
ניקיון פרי
תוך הקפדה
המרלו הקברנה פרנק מחלקה בכרם
עלהעליון,
שבגליל
בדישון .חלקות הכרמים המיועדות לקברנה רזרב מאופיינות
הייצור:ביבולים נמוכים לדונם ואיכויות פרי גבוהות.
לאחר שכל זן נבצר במועדו האופטימלי ,מגיעים הענבים ליקב
בציר הענבים נבצרו בשעות הבוקר המוקדמות בבציר ידני
והם עוברים תהליך ריסוק והפרדה מהשדרות .בשלב זה ,בחר
סלקטיבי ,תוך הקפדה על ניקיון פרי מוחלט.
יינן היקב בשיטת ה –  ,DIRECT TO PRESSשיטה פופולרית
פעולה
מדלגת על
שיטה
בפרובנס.
יינות הייצור
בהפקתתהליך
תהליך
הענבים
ליקבזועוברים
הגעתם
הרוזה עם
הקליפות למיכלי
הסלמוני,עם
וממשיכים יחד
מהשדרות
ריסוק
גוון שהפך
יצירת הגוון
והפרדה את
ומאפשרת
ההשריה,
בטמפרטורה
כ־15
תוסס
תסיסה .היין
נירוסטה ,היין מועבר
במכלי פרובנס.
יום מאזור
רוזה
יינות
ממאפייני
להיות אחד
ממוצעת של  C°28-26מעלות צלסיוס תוך כדי ערבוב הנוזל
למכלי נירוסטה שם מתחילה התסיסה .הטמפרטורה הנמוכה
עם הקליפות לשם מיצוי טעמי פרי וריכוך הטאנינים.
עוזרת לשמר את הארומות הפירותיות העדינות ואת החמיצות
לאחר סחיטה ומספר שפיות ,עובר היין להתיישנות בחביות
היקב .מופרד היין ממשקעיו ומאוחסן
התסיסה
אלון גמר
המרעננת .עם
במרתפי
עץ
במיכל נירוסטה מקורר לתהליכי שיקוע וניקיון טבעיים .לאחר

היין בעל גוון ורדרד סלמוני עם ארומת פרי לבן המזכיר
אפרסק ,נגיעות תות עדינות בפה ,חמיצות נעימה ופריכות
טובה המגיעה מהקברנה פרנק .הסירה מעניק גוף ליין ובחך
נקבל פריכות וחמצמצות בשילוב של תות שדה צעיר רמז
אומנם בא לידי ביטוי בטעמי פרי מודגשים אך הרעננות
ירקרק ,מינרליות מרשימה וסיומת פירותית ,ארוכה ומתובלת.
והפריכות שבכל יינות  2012איזנו באלגנטיות את עוצמות
הפרי .ניתן כבר לאפיין את יינות  2012כיינות נדיבים בטעמי
מעבדה
רכים ואלגנטיים.
נתונישלהם,
הפרי
אלכוהול13.8% :
 3.56האף נדיב ומבושם ,שופע ריחות פרי טרי,
 :PHטעימה
רשמי
ירקרקות עדינה ורמיזה תיבולית רכה ונעימה.
חומצה כללית  4.7ג'/ליטר
היין אלגנטי ,מורכב ומאופק .טעמי הפרי הטרי המרשימים,
התיבול העדין והמדויק והחמיצות המרעננת יוצרים יחד יין
מאוזן להפליא בעל סיומת ארוכה.
נתוני מעבדה
אלכוהול14.0% :
3.63 :PH
חומצה כללית 5.2 :גרם/ליטר

004

צרפתיות חדשות
לפני עץ אלון
בחביות
כשלושהמתיישן
התיישנות היין
יציאתו לשוק.
חודשים
ביקבוק היין נח
( )50%ובנות שנה ושנתיים ( .)50%כל זן מתיישן בנפרד 14
חודשים עד לשלב הבלנד הסופי .לאחר הביקבוק ,עובר היין
על הבציר:
למרתפי היקב שם הוא זוכה להתיישן עשרה חודשים נוספים.
חורף  2016אופיין כקר וגשום מה שתרם להתעוררות

היה
ימשיך שני,
באביב .מצד
של הכרמים
אחידה וטובה
15
יוניעד
חודשכ־10
להשתבח
התיישנות היין
פוטנציאל
שאפשר את עצירת הצימוח בשלב הנכון
מהרגיל ,מה
חם
מיום הבציר.
שנים

ולהתפתחות הצבע בקליפות הענבים .חודשי הבציר עצמו-
הבציר
יולי ,על
נראו
נח2012,
שנת
הראשונים של
החודשים
ללא
ועברו
אוויר
אופיינו במזג
ספטמבר -
אוגוסט,
להתעוררות
אופיינוסייעו
הנמוכות לעונה
במיוחד.
מבטיחים
בבשלות
הטמפ‘האדומים
הענבים
קיצוניים.
אירועי חום
אחידה בכרמים .החורף היה גשום ובחודש מרץ עלה נחל
פנולית טובה ללא בשלות יתר; התוצאה :יין רוזה בעל בשלות
כסלון על גדותיו והגישה ליקב הוצפה .היה זהו שיאו המוקדם
שלנו.
הרענן של
אופיו
השומר על
מעודן,
אדום
הרוזהוהביא
במחוזותינו
מתפשט
אט־אט
והחום החל
החורף
של פרישל
מדברים על יבול מצוין ,הן מבחינת
לסיכומו של
אנחנוומהירה.
דבראחידה
להבשלה
כמות.
מבחינת
האיכות והן
של ה־ 25ליולי ,הטמפ‘ היו גבוהות
בבוקרו
הבציר החל
והענבים שהגיעו ליקב הפתיעו אותנו באיכותם .הקיץ החם

הטבעת כסף מבריק
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