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פירושו  אין  בוטיק  יקב  "להיות 
אינו  שחשוב  מה  קטנים,  להיות 
הכרמים  איכות  אלא  הממדים 
יו"ר  אומר  היינן",  של  והעבודה 
פרנזה-פנטיני,  היקבים  קבוצת 
וולנטינו שוטי. הקבוצה מעסיקה 
ייננים בשמונה יקבים בששה   20
חבלי ארץ. "התחלנו באברוצו ועם 

ההצלחה התחלנו להרחיב את עסקי 
היין שלנו לאזורים אחרים בדרום 
איטליה, קמפניה, פוליה, בזיליקטה 
וסיציליה". לא מכבר נוסף לקבוצה 
גם יקב בטוסקנה. היינן האיטלקי 
מבכירי   ,Alberto Antonini
של  היועץ  הוא  בעולם,  הייננים 
קבוצת פרנזה ואגב, הוא גם יועץ של 

יקבי ברקן. היצוא חובק 84 מדינות 
ובהן ישראל, ולדברי שוטי גם בארץ 
התוצאות משביעות רצון. "הקבוצה 
צומחת משנה לשנה וכל המשאבים 

מכוונים לאיכות", מסכם היו"ר.
 Salento באזור   Sava יקב 
הוקם   Taranto של  בפרובינציה 
ב-1976 והצטרף לקבוצת פרנזה 

יינות מובילים 
בדרום איטליה

יאיר קורן  

חמישה יקבים ושותפות בעוד שלושה, 24 מיליון בקבוקים, 96.5% 
מהם מיועדים ליצוא. אלה המספרים המרשימים של קבוצת 

Farnese Fantini הפועלת בעיקר בדרומה של איטליה ובמרכזה. 
שיחה עם יו"ר הקבוצה Valentino Sciotti וביקור באחד 

מסיפורי ההצלחה של פנטיני, יקב Sava בחבל פוליה

FANTINI

נבחרת הייננים של פרנזה פנטיני  ולנטינו שוטי )משמאל( והיינן הבכיר אלברטו אנטוניני
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 Cantina-בשנה שעברה. מדובר ב
 600 של  קואופרטיב   ,Sociale
בין  המתמחים  קטנים  כורמים 
פרימיטיבו  מהזן  בגפנים  השאר 
 Primitivo di המוגדר  באזור 
Manduria DOC. הבחירה של 
הקבוצה לחבור ליקב הזה נובעת 
של  הגבוהה  האיכות  מן  בעיקר 

הפרי - החקלאים החברים מגדלים 
ענבים בשיטת alberello )עץ קטן, 
בלי אמצעי הדלייה( המוכרת עוד 
מהעת העתיקה. הגפנים מגיעות 
שנים   65 של  מופלגים  לגילאים 
חיים  תוחלת  לעומת  יותר,  ואף 
ממוצעת של כרם מודרני העומדת 

על 20 שנה. 

נסיעה בפוליה, בעקב 
המגף של חצי האי 

האיטלקי, היא בעלת 
אופי ים תיכוני מובהק - 
כרמי זית וגפנים להיכן 
שהעין מגעת. מומלץ 
לבקר בעיר היפיפייה 

Lecce המגלמת 
את ההיסטוריה של 

איטליה כולה, משרידים 
ארכאולוגיים מתקופת 
הרומאים ועד העושר 
של הבארוק מהמאה 
ה-17. לצ'ה מכונה 

"הגברת של הבארוק" 
וגם "פירנצה של 

הדרום". 
להגיע ולהיווכח

Lecce



ב האתר והמגזין הבלעדי בתחומו מזה כ-20 שנה ב מיטב הכותבים בתחום 
ב טעימת יינות וציונים בביצוע פאנל טועמים מקצועי המונה 25 טועמים 

מהשורה הראשונה ב ביקורת מסעדות, קוקטיילים ב טיולי יין וגורמה בישראל 
ובעולם ב מתכוני גורמה ויין ב מדורים וחדשות מהנעשה בארץ ובעולם

ב המגזין נשלח בפורמט דיגיטלי ל- 132,000 מינויים

מתנה לבחירה לכל מנוי חדש
 בקבוק יין בשווי 160 שקלים
במתנה בביסטרו ‘טרקלין’

מה במגזין היין היחיד בישראל?
ובעולם.  וגורמה בישראל  יין  טיולי  והערכות.  ציונים  כולל  והעולם,  ישראל  יינות  טעימת 
כתבות על יקבים ומסעדות גורמה. מדורים מקצועיים: בירה, ביקורת מסעדות, יין עולמי, 

סיגרים, קוקטיילים, מתכוני גורמה עם התאמת יינות ועוד
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 360 שקלים
לשנה בלבד!

ניתן לשלם בשלושה תשלומים בכרטיס אשראי

1-700-504-404
winemag@spotnik.co.il

מבצע מינויים* 
מפנק

מגזין יין וגורמה בעריכת מני פאר

טעימת הבירות הגדולה
בירה וקולינריה
כיצד טועמים בירה
תולדות הבירה
אוכלים בירה
אוקטובר פסט
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יינות גרמניה

הכהיל הסיני

טרנטינו, איטליה

רוני ססלוב

מטבח איטלקי ומטבח גלילי
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טעימת יינות ישראל
 עם ציונים ומחירים 

תעשיית היין בישראל

 יקבים במטה יהודה

תערוכת היין בפאריז 

גראפה

טעימות באיסטנבול

יינות ישראל המצטיינים 2016 
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יינות אוסטריה )2(
מגמות בשתיית אלכוהול
סדנת בישול תאילנדית
סודות גידול ענבים בנגב
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חזרנו לפורמט מודפס
החל ממהדורה זו חוזר מגזין יין וגורמה לפורמט מודפס,  בנוסף על הפורמט הדיגיטלי.

לאור בקשות של קוראים רבים לקבל את המגזין מודפס, החלטנו להפיק מהדורה מיוחדת. 
עלות המגזין המודפס תהייה 49 ₪ למהדורה. 

  winemag@spotnik.co.il המעוניינים מוזמנים לשלוח מייל לכתובת
בציון שם וטלפון ונשמח לחזור אליכם להרשמה.

מגזין יין וגורמה
מגזין היין והגורמה היחיד בישראל, מזה 22 שנה

www.winet.co.il

winemag@spotnik.co.il

WINET
וגורמה ן  י י ן  י מגז
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Fantini Bianco Collection 2018
בלנד ארומטי רענן של סוביניון בלאן, פקורינו וטרמינר

Vigneti Zabù Chardonnay Terre Siciliane IGP 2018
זני, 3 חודשים בעץ, מלולקטית חלקית, ארומות מקסימות של בננה והדרים

Vesevo Falanghina Beneventano IGP 2018
פלנגינה זני, ארומטי, בעל נוכחות

Tenute Rossetti Bianco Toscana IGT 2018
בלנד של ורמנטינו, טרביאנו ומלבזיה, עשיר, גוף בינוני-מלא

Fantini Rosato Calalenta Terre Siciliane IGP 2018
מענבי Nerello Mascalese, מרלו וקברנה, פרחוני, פלינטי, חמיצות טובה

Vigneti del Vulture Pipoli Rosato Basilicata IGP 2018
מענבי Aglianico, רענן, סיומת ארוכה

Fantini Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Riserva DOCG 2018
מכרם אורגני, 100% מונטפולצ'אנו, שנתיים בחביות, עוצמתי

Tenute Rossetti Rosso Toscana IGT 2018
בלנד של סנג'ובזה, מרלו וקברנה, שופע פרי, מתובל

Vigneti del Salento Leggenda Primitivo di Manduria DOP 2018
מענבי פרימיטיבו, ארומות וטעמים של פירות יבשים, 15% אלכוהול

Vigneti del Vulture Aglianico Piano del Cerro DOC 2018
מענבי אליאניקו, שנתיים בחביות חדשות, גפנים וותיקות, תחושת מתיקות

Tenute Rossetti Bolgheri DOC 2018
בלנד של קברנה סוביניון, סנג'ובזה ומרלו, מפולפל, אלגנטי

Vesevo Taurasi DOCG 2018
מחבל קמפניה, ענבי אליאניקו, פרי נהדר, מעודן, תחושת מתיקות

נסיעה בפוליה, בעקב המגף של חצי 
האי האיטלקי, היא בעלת אופי ים 
תיכוני מובהק - כרמי זית וגפנים 
להיכן שהעין מגעת. המלצה שלי 
היפיפייה  בעיר  בקרו  למטיילים: 
Lecce המגלמת את ההיסטוריה 

משרידים  כולה,  איטליה  של 
ארכאולוגיים מתקופת הרומאים 
ועד העושר של הבארוק מהמאה 
של  "הגברת  מכונה  לצ'ה  ה-17. 
הבארוק" וגם "פירנצה של הדרום". 

להגיע ולהיווכח. 

עם אנשי פרנזה-פנטיני ולקוחות 
שלהם מרחבי העולם השתתפתי 
יינות בציר  בטעימה מקדימה של 
ליד לצ'ה  2018. האירוע התקיים 
ונטעמו בו עשרות יינות, מקצתם 

בתחילת תהליך ההתבגרות. 

בשל קוצר היריעה בחרתי לציין תריסר:

יבוא: צילינסקי איטליאן פרימיום | צילומי בקבוקים: פנטיני


