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שהרצועה  לומר  אפשר  בגדול 
החיצונית של חבל פיימונטה היא הרי 
האלפים )בצפון ובמערב( והאפנינים, 
על גבול ליגוריה ואמיליה רומאניה. 
החבל הוא השני בשטחו באיטליה 
יותר מ-25 אלף  )אחרי סיציליה(, 
קמ"ר. הפעם הרחקתי לצפון מערב 
פיימונטה, לרגלי האלפים, אל העיר 
Biella וסביבותיה - המיקום: 115 
ק"מ ממערב למילאנו, 85 ק"מ מצפון 
 )Bugella( לטורינו. שמה של העיר
מוזכר במסמכים רשמיים מן המאה 
היא  העשירית  ובמאה  התשיעית 
החליפה ידיים כמה פעמים והוקמו בה 
החומות הראשונות. יהודים התיישבו 
בביילה במאה ה-16 ובמאה ה-17 
תוחם הגטו ברובע העתיק ובו בית 
כנסת קטן )כיום בטיפולה של קהילת 
טורינו(. עד המאה ה-19 היה רובע 
ימי הביניים הגבוה Il Piazzo ליבה 
של העיר )אפשר להגיע אליו ברכבל( 
ובמהלך המאה ובמאה ה-20 הוקמו 
בעיר מפעלים מודרניים לעיבוד צמר. 
בתקופת מלחמת העולם ה-II הייתה 
ביילה מוקד של תנועת ההתנגדות 
בפיימונטה ובגבעות ובהרים סביבה 
בין  התרחשו קרבות עקובים מדם 
לבין  והפשיסטים  הנאצי  הצבא 
הפרטיזנים. תעשיית הטקסטיל עדיין 
ביותר  מהיוקרתיים  בדים  מייצרת 
בעולם, אך מפעלים רבים ננטשו ולא 

קשה להבין מדוע. 
בתוספת  התעשייתית,  המהפכה 

Castello di Montecavallo

להיות עיתונאי יין פירושו סקרנות בלתי נלאית לצד 'שגרה' של מחזוריות, בציר ועוד 
בציר, וכך במשך כשני עשורים מצאתי את עצמי מדווח מדי שנה בשנה בין השאר על 
יינות ברולו, ברברסקו ורוארו מפיימונטה, קיאנטי קלאסיקו, נובילה וברונלו מטוסקנה 

וכו'. השנה שבתי ויצאתי לאזורים מתויירים פחות בפיימונטה, להתרשם מנופים 
מרגשים אחרים, לטעום יינות נביולו ולא רק, פחות מיוחצנים אבל מרגשים ואיכותיים. 

והפעם - אזור Biella, עיר של בדים יוקרתיים, יין ואוכל 

צפון מערב פיימונטה 
על תשוקה ואיכות

יאיר קורן
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מגפת הפילוקסרה שהגיעה מארה"ב וסופת ברד נוראית בשנת 1905, היו שילוב הרסני שחיסל את 
תעשיית היין המשגשגת באזור שהיו בו בסוף המאה ה-19 400,000 דונם של כרמים, כן קראתם נכון, 
ארבע מאות אלף דונם. כיום יש בקושי 20,000 ועל מדרונות רבים ביערות עדיין אפשר לזהות טרסות 
שהיו בהן כרמים. זני הענבים הנפוצים באזור הם Erbaluce הלבן ו-Nebbiolo האדום. דור חדש של 

יזמים/מגדלים מנסה להחזיר עטרה ליושנה. את המהלך מובילים בהתלהבות רבה יצרני היין:
 Maria Chiara Reda ,יTenute Sella מיקב Marco Rizzetti  ,יVilla Era מיקב Silvia Rivetti

 .Centovigne מיקב Daniele Dinoia-ו Castello di Montecavallo מיקב
לפני כמה שבועות קיים איגוד היצרנים Associazione Vignaioli Colline Biellesi אירועי טעימה 
של חבריו ובשיאם טעימה אנכית היסטורית של 8 יינות מ-1842 ועד 1970. מדהים שכבר אז ביקבקו 
יינות נביולו באזור הזה, שנים רבות לפני שנודעו יינות ברולו. התוצאות היו מפתיעות: ליין מ-1842 
היה אף מדיצינלי, של זעפרן ובחך מתיקות; 1931 היה כמו שרי נהדר ומ-1960 והלאה היינות היו ממש 

טעימים ואלגנטיים.
במהלך האירועים סיפר לי האגרונום Michele Colombo כי חוקרים מאוניברסיטת טורינו זיהו בצפון 
פיימונטה שלושה קלונים חדשים של נביולו, ייחודיים לאזור. המחקר החל לפני כ-15 שנים ועוד כעשרה 
קלונים שלא היו ידועים נמצאים בשלבים שונים לפני רישומם במאגר הארצי. הקלונים זוהו באזורים 
המוגדרים Lessona, Bramaterra ו-Gattinara. יצרן היין Daniele Dinoia סיפר כי בכוונתו לנטוע 

.Villa Guelpa השנה את הקלונים החדשים/ישנים בלסונה, באחוזה שלו

Michele Colombo, Silvia Rivetti 



יינות נפוצים באזורים המוגדרים

Coste della Sesia Nebbiolo DOC – לפחות 85% נביולו
Coste della Sesia Rosso DOC – לפחות 80% נביולו
Coste della Sesia Bianco DOC – 100% Erbaluce

Lessona DOC – לפחות 85% נביולו
Lessona Riserva DOC– לפחות 85% נביולו

Bramaterra DOC – לפחות 50% נביולו, עד 30% קרואטינה
Bramaterra Riserva DOC - לפחות 50% נביולו, עד 30% קרואטינה

יינות מצטיינים – Biella – צפון מערב פיימונטה
Barni
Bramaterra DOC 2010
Cantagal Bianco Passito di Erbaluce 2010

Pietro Cassina
Tanzo – Lessona DOC 2011
Civet – Nebbiolo Coste della Sesia DOC 2011
'Ca Dai Tass - Coste della Sesia DOC 2011

Castello di Montecavallo
Castello di Montecavallo Nebbiolo 2011
Cajanto – Coste della Sesia DOC Rosso 2013

Centovigne
Castellengo - Coste della Sesia DOC Nebbiolo 2011 + 2012
Il Centovigne – Coste della Sesia DOC Rosso 2013
Rosso della Motta 2015
Miranda – Bianco 2016

Massimo Clerico
Lessona Riserva DOC 2012
Spanna Coste della Sesia DOC Nebbiolo 2014
Ca' Du Leria Coste della Sesia DOC Rosso 2015

Eusebio
Risent Rosso 2016
Lusent – orange 2016
Piasi 2016 מתוק

Rolej
Canavese DOC Bianco 2015
Canavese DOC Rosso 2013

Tenute Sella 1671
Bramaterra DOC 2011
Lessona DOC 2011
Lessona San Sebastiano allo Zoppo 2007
I Porfidi Bramaterra 2010
Omaggio a Quintino Sella Lessona 2007 + 2009
Clementina – Spumante Rose’ Nebbiolo 2015

Villa Era
Coste della Sesia DOC Nebbiolo 2015
Rondo’ 2015

La Badina
Lessona DOC 2011 + 2012 + 2013
Lessona Riserva 2010
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ביקורים באזור
Villa Era

המבנה האלגנטי של הווילה הוקם בשלהי המאה ה-19 וסביבו גבעות היוצרות מעין אמפיתיאטרון טבעי הממתן את 
החום בקיץ ואת הקור בחורף. במקום  יש מרתף יין גדול, מגדל מלבנים אדומות והחזית מעוטרת בעיטורים נאו-

קלאסיים. ב-1935 נרכשה הווילה בידי Ermanno Rivetti, תעשיין טקסטיל מקומי ומאז היא בבעלות המשפחה. 
על הגבעה הצפונית נטוע כרם וותיק מאוד של כ-10 דונם, החשיפה אופטימלית לגידול נביולו. הכרם שוקם לפני 

כעשור ומשמש ליצור Coste della Sesia Nebbiolo DOC. כעת משקמים ליד הווילה עוד חלקה.
www.villaera.it

Castello di Castellengo – Centovigne
המבצר שוכן על גבעה ומשמש למגורי בעליו, לאירוח ולאירועים. הגנים המדורגים מרהיבים ובאולמות אפשר 

להתרשם מציורי הקיר. במרתפי המבצר שוכן יקב Centovigne של Daniele Dinoia ממובילי הרנסאנס של ייצור 
היין בצפון פיימונטה. הוא מעיד על עצמו כי התשוקה שלו לחשיפת כרמים עתיקים ולשיקומם השיבה לניבה חלקות 

קטנות והתוצאות הן יינות עתירי מינרלים ברמות גבוהות.
www.castellengo.it | www.centovigne.it

Castello di Montecavallo
הוקם ב-1835 בסגנון נאו גותי ומציע B&B, מסעדה איכותית המשתמשת בחומרי גלם מקומיים ויינות המיוצרים 
במקום. הכרם, כ-30 דונם, מניב ששה סוגי יין. על כל הפעילות מנצחת Maria Chiara Reda שמשפחתה עוסקת 

בגידול כרמים כבר מאות שנים. 
www.castellodimontecavallo.it

Lanificio Zegna
הבדים של בית האופנה Ermenegildo Zegna נחשבים למובילים ביצוא של מוצרי יוקרה מאיטליה. הכול התחיל 

ב-1910 ב-Trivero, באזור מרהיב לרגלי האלפים ליד ביילה, עם חומרי גלם איכותיים כמו צמר מאוסטרליה ומוהיר 
מדרום אפריקה, כדי להתחרות בשווקים הבינלאומיים מול בדי איכות מבריטניה. בשנות ה-60 של המאה הקודמת 

נכנסה החברה לייצור חליפות ומעילים לגברים ובהמשך גם בגדים ספורטיביים. בשנות ה-80 נפתחו החנויות 
הראשונות של בית האופנה בפריס ובמילנו והורחב מגוון המוצרים כדי ליצור את 'סגנון זניה'. באמצעות שיתופי 
פעולה ורכישה של בתי אופנה אחרים התרחבה נוכחות הקבוצה ברחבי העולם וכיום היא מפעילה מאות חנויות 

ומעסיקה אלפי עובדים. מאז הקמת המפעל ב-Trivero, עיירת הולדתו של Ermenegildo Zegna, המשפחה 
מקדמת ערכים של קיימות ותורמת לקהילה ולהגנת הסביבה. אל תחמיצו ביקור במקום.

www.fondazionezegna.org/en
Villa Era
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Caseificio Rosso
מ-1894, ארבעה דורות של בני משפח Rosso מייצרים גבינות בשיטות מסורתיות מחלב המגיע מעשרות חוות 
באזור. לצד Toma Piemontese DOP, מחלב פרה, העוברת תקופה ארוכה של הבשלה, המחלבה מתמחה בין 
השאר במגוון גבינות "כחולות" כמו Gratin Bleu מחלב פרה, Capra Blu מחלב עזים ו-Pecora Blu מחלב 

כבשים. 
www.caseificiorosso.it

Tenute Sella 1671
עם היזם הנמרץ Marco Rizzetti ממשפחת הבנקאים הוותיקה Sella סיירתי בכרמים 'החבויים' שלו באזור 

Lessona ובאזור Bramaterra. מרתקים הווילה והכרם ב-San Sebastiano allo Zoppo שנטועות בו גפנים בנות 
60 שנה של נביולו ו-וספולינה. ריצטי עומד בראש העמותה של יצרני היין באזור ביילה.

www.tenutesella.it

Enrico RossoMarco Rizzetti


