פלם בלאן 2015
Flam Blanc 2015
“רציתי לייצר יין לבן שמשאיר לרעננות ולפרי של הרי יהודה את מרכז הבמה .השילוב בין רעננות
הסוביניון בלאן למורכבות השרדונה יוצרים יין עדין אך רציני ,שהוא בן לוויה מושלם לצהריים של
שמש ולארוחת דגים מפוארת - “.גולן פלם

הרכב הבלנד  65%סוביניון בלאן  35%שרדונה.
הכרם ענבי היין מהם מורכב הפלם בלאן מגיעים כולם
מאיזור הרי יהודה .ענבי הסוביניון בלאן מגיעים מחלקה
של יקב פלם אשר נטענו בשנת  .2011הכרם נמצא כ־ 1ק“מ
צפונית לגבעת ישיעהו וממוקם בגובה  300מטר .הכרם
מאופיין באדמה חרסיתית והקור אשר מתנקז בוואדיות אלה
הוא אחד מהתנאים הטבעיים אשר נותנים את היחודיות
והאיכות לסובניון בלאן זה .השרדונה גדל בכרם “מטע“ בגובה
 650מטר מעל פני הים ,ואשר נהנה מהפרשי טמפרטורה
ניכרים בין היום ללילה .כך מתקבלים ענבים מלאי טעם שגם
מצליחים לשמר את החומצה הטבעית שבהם .בבציר ,2015
כרמי השרדונה הניבו יבולים נמוכים והכרם נבצר מוקדם
יחסית ,על מנת לקבל את מאפייני הרעננות והמינרליות
של השרדונה.

הכרמים .לשמחתנו רובם של הזנים הלבנים נבצרו לפני תקופה
זו כך שהרעננות והפריכות נשמרו .התוצאה :יינות לבנים עם
חמיצות טובה ומאוזנת ואף פרחוני ומרענן.
רשמי טעימה שקיפות כמעט מוחלטת בצבע ,האף מאופיין
בארומות של תפוח ירוק ודשא קצוץ .בפה היין פירותי ,פרחוני
ורענן ,בעל נפח מרשים ,חומצה מעודנת ,מינרליות וסיומת
ארוכה ופריכה.
נתוני מעבדה
אלכוהול12% :
2.3 :PH
חומצה כללית 5.7 :גרם/ליטר

הבציר הענבים נבצרו בציר לילה ,ידני וסלקטיבי ,תוך
הקפדה על ניקיון פרי מוחלט.
תהליך הייצור כל זן נבצר במועד האופטימלי לו ועם הגעתם
ליקב עוברים הענבים תהליך ריסוק והפרדה מהשדרות .לאחר
סחיטה עדינה ,התירוש מקורר לטמפ‘ נמוכה במיכלי נירוסטה
ולאחר  48שעות מופרד הנוזל הנקי מהמשקעים .התסיסה
אורכת כ־ 21יום בטמפ‘  C°14-12אשר עוזרת לשמר את
הארומות הפירותיות העדינות ואת החמיצות המרעננת .עם
גמר התסיסה מופרד היין ממשקעיו ומועבר למיכל נירוסטה
מקורר לתהליכי שיקוע וניקיון טבעיים .בסיומו של התהליך היין
מבוקבק ונח כשלושה חודשים במרתף היקב לפני יציאתו לשוק.
על הבציר שנת  2015אופיינה בחורף עשיר במשקעים ומנות
קור מרובות אשר תרמו להתעוררות אחידה בעונת הלבלוב.
האביב ותחילת הקיץ היו מהמתונים שידענו בכרמים בשנים
האחרונות אך לקראת סוף יולי גלי חום קיצוניים פקדו את
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