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יין

טעימה של היסטוריה

 150שנה אחרי שהציע משה מונטיפיורי לשתול גפנים ושהיהודים יחזרו לעסוק
בחקלאות  -הוקם יקב כרם מונטיפיורי .שותפים בו ארנון גבע ומשפחת
מונטיפיורי הישראלית הראשונה .גבע הוא ממקימי יקב קסטל עטור הפרסים

משה מונטיפיורי אהב לשתות יין
ושתה בכל יום מימי חייו בקבוק
אחד (הוא חי עד גיל  .)101הוא
אהב את הכרמים של הרי יהודה
והיה הראשון שהציע ,במאה ה־,19
לשתול גפנים ושיהודים יחזרו לע־
סוק בחקלאות .הוא גם תרם לב־
נייתה של ירושלים ,ביקר בה שבע
פעמים ובנה את משכנות שאננים,
אבן הפינה של ירושלים המודרנית.
תחנת הרוח שבנה הפכה לאייקון
של העיר.
היום 150 ,שנה אחרי ,הוקם יקב
הנושא את שמו :כרם מונטיפיורי.
שותפים בו ארנון גבע ומשפחת
מונטיפיורי הישראלית הראשונה.
גבע ,ממקימי יקב קסטל עטור הפ־
רסים אומר" :משפחת מונטיפיורי
היא ממשפחות היין המובילות
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בישראל .נוסף עליה גייסנו את
אחד הייננים הטובים ביותר במדי־
נה .אנחנו צוות חלומות".
היקב משתמש בענבים שמקורם
בהרי יהודה שסר מוזס אהב כל
כך ,ורק בזנים המתאימים לאקלים
הישראלי .היקב מציע שני בלנדים
ייחודיים בסגנון ים תיכוני ,שלושה
יינות ריזרב שיושנו בחביות עץ
אלון ואת הבלנד היוקרתי "כרם
משה" .רחל מונטיפיורי" :רצינו
לעשות יין אלגנטי ,מאוזן מרענן
ושמשתלב היטב עם אוכל".
מבקר היין הידוע רוברט פרקר
שיבח את היקב בעלונו "Wine
" :"Advocateהרושם הראשוני
שלי הוא שסגנון היקב נוטה לה־
רמוניה ולאלגנטיות .יינות מעו־
דנים ,לא בומבסטיים ....תענוג

לשתות אותם".
ניתן להשיג את יינות כרם מונטי־
פיורי במרבית בתי המלון המובילים,
במסעדות ובחנויות יין מובילות
בישראל והם מיוצאים גם לתשע
מדינות .לאחרונה הוסיף היקב קו
איכותי של שמני זית.
משכנות שאננים משמשת היום כמ־
רכז התרבות של ירושלים ומארחת
פסטיבלים ,קונצרטים ותערוכות.
בשכונה אפשר לראות את תחנת
הרוח וכן את הכרכרה של מונטי־
פיורי .טיילו בשכונה ובימין משה
הסמוכה ,עצרו במסעדת מונטיפיורי
והזמינו לכם כוס יין מכרם מונטי־
פיורי .תוך כדי התבוננות בנוף העיר
העתיקה של ירושלים ,הרהרו על
 150שנות היסטוריה של ירושלים,
על ישראליות ועל יין ישראלי.

