
אמצע הדרך בין עמק הנהר פו לבין האלפים ב
שוכן אזור ולפוליצ’לה, כולו עמקים הנפתחים 

אל הנהר Adige היורד מן האלפים וזורם 
בצפון מזרחה של איטליה אל הים האדריאטי. 

זן הענבים קורבינה הוא המלך כאן, ואחריו קורבינונה, 
רונדינלה ועוד זנים מקומיים. קורבינה וקורבינונה, העשירים 
בפוליפנולים, מעניקים ליינות האזור מורכבות ותוחלת חיים 

ארוכה ואילו ענבי הרונדינלה מבטיחים צבע עמוק. 
מגוון היינות מתחיל בוולפוליצ’לה צעיר, בעל ניחוחות של 

דובדבן ופרחים ואחריו וולפוליצ’לה סופריורה המתבגר שנה 
לפחות, מפגין ניחוחות קלים של וניל ומרקם קטיפתי. 

“אהבתי את יין האמרונה יותר משאהבתי נשים”, הצהיר הסופר והעיתונאי 
האיטלקי הנודע Roberto Gervaso. “הוא הנקטר האפרודיזיאקי ביותר”, 
הסביר איש הרוח האיטלקי. גם השנה יצאנו לוורונה לטעום עשרות יינות 

אמרונה מבציר 2008 וכמעט השתכנענו...

 

 אמרונה
תמיד באופנה

שלישי במצעד הוא וולפוליצ’לה ריפאסו, המופק באמצעות 
מגע של היין הבסיסי עם גפת של אמרונה במשך כעשרים 

יום. רמת האלכוהול של הריפאסו גבוהה יותר לעומת 
הוולפוליצ’לה והחמיצות יורדת. פירות אדומים, רמזים של 

וניל, מרקם משיי, הרמוניה – כל אלה מאפיינים את היין הזה. 
הוא משתדך נפלא עם מנות חורף וגבינות מתבגרות. 

אמרונה דלה ולפוליצ’לה מופק לאחר ייבוש הענבים 
במבנים מאווררים במשך 120/100 ימים. רמת הסוכר עולה 
ובהמשך, במהלך התסיסה, מתקבל יין יבש, אלכוהולי מאוד 

ובעל מבנה ועושר המאפשרים לדרג אותו בלי ספק בין 
היינות הגדולים של איטליה.
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סוגר את מצעד יינות האזור רצ’וטו דלה ולפוליצ’לה, האבא 
או האח הבוגר של האמרונה היבש. באמצעות עצירה של 

התסיסה מושג יין קינוח אדום, אטום, עוצמתי, יין גדול בעל 
ניחוחות של פירות יבשים ושרי ברנדי. המתיקות נעימה, 
מאוזנת נפלא באמצעות החמיצות. יין אולטימטיבי לליווי 

גבינות כחולות.
התאמת אוכל לאמרונה היא משימה קשה מאוד ונראה 

לנו שהשידוך המתאים ביותר הוא צלי בקר, תבשילי קדרה, 
גבינות קשות ונקניקים עזי טעם. אמרונה אינו זקוק לאף 
אחד - נסו את היין האיטלקי הגדול הזה בלי אוכל או כפי 

שהאיטלקים אומרים כ”יין להרהורים”.
יצרני היין בוולפוליצ’לה אומרים כי 2008 הייתה שנה 

של חזרה לשגרה לאחר כמה שנים חמות והבשלות 
לעתים מוקדמות. החורף היה רגיל ומתון אך מאפריל עד 
יוני ירדו גשמים עזים והיו גם סופות ברד קלות. ספטמבר 

ואוקטובר חלפו בלי גשמים, הבציר החל לקראת סוף 
ספטמבר והענבים היו בעלי תכולה גבוהה של סוכר לצד 

חומציות ניכרת.

יינות מומלצים - אמרונה 2008
Accordini - Acinatico
Aldrighetti - Le Bignele
Antolini - Moropio
Ca’ la Bionda - Vigneti di Ravazzol
Ca’ Rugate
Cantina Valpolicella Negrar
Corte Archi - Gli Archi
Corte San Benedetto
Valentina Cubi
Dal Bosco Le Guaite
Farina
Gamba
Gnirega
Guerrieri Rizzardi - Villa Rizzardi
Latium - Campo Leon
Le Marognole - Campo Rocco
Montecci - Costa delle Corone
Montresor - Fondatore
Pasqua - Cecilia Beretta
Recchia - Ca’ Bertoldi
Roccolo Grassi
Rubinelli Vajol
San Felice
Santa Sofia - Antichello
Santi - Proemio
’Sartori - Corte Bra
Zecchini - Vigneto Calandra
Zeni - Vigne Alte

יינות מתבגרים ביקב סנטה סופיה
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סיור ביקבים
Corte Archi

היקב הוקם בתחילת המאה ה-20 והוא מייצר כ-30 אלף 
בקבוקים בשנה. ריפאסו 2008 – בשל, נקי, מוכן לשתייה. 

אמרונה 2006 – נגיש, בשל, פירותי ורענן.

Guerrieri Rizzardi
הוקם ב-1914 ומייצר 700,000 בקבוקים. כרמים באזור 

סואבה, ולפוליצ’לה וברדולינו. טעמנו גם אמרונה “וילה 
ריצרדי” מ-2000 ומ-2001 – שניהם עדיין רעננים ומענגים.

Benedetti - Corte Antica
מוכרים יין מ-2008 ומייצרים 100,000 בקבוקים בשנה, 

שני שלישים ריפאסו והשאר – אמרונה. אמרונה מדהים, 
מורכב, מרוכז, Croce del Gal מ-2005 ומ-2004.

Arduini
ארבעה דורות, 75,000 בקבוקים בשנה. אמרונה 

2007 מורכב ואלגנטי, רצ’וטו 2008 – מסורתי, בלי עץ, 
מתיקות קלילה.

Santa Sofia
נוסד לפני יותר מ-200 שנה. וילה של פלאדיו - הוכרזה 

אתר מורשת. 550,000 בקבוקים בשנה, מייצאים ליותר 
 Gioe’ 2003 מ-40 מדינות. טעמנו גם אמרונה ריזרבה

המיוצר רק בשנים יוצאות דופן – יין גדול, פרחוני ומאוזן.   •
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