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אוכל

חג פורים הוא ללא ספק 
החג היהודי שמתחבר הכי 
טוב ליין. בחג זה אנחנו 
מצווים לשתות “עד דלא ידע”. לכן 
רק טבעי שלרגל החג נתפוס שיחה 
עם טל גל כהן, הבעלים של “פורטל 

היין הישראלי” ותושב מתן.
מרגע  חיינו  את  מלווה  “היין 
שהגיענו לעולם ועד הזיווג הקדוש 
ביום חתונתנו”, אומר גל כהן. “יין 
הוא משקה תרבותי, המלווה ארוחה, 
מקרב בין האנשים, מסיר מחיצות 
ופותח לבבות, כפי שאנחנו מצווים 

לעשות בפורים”. 
איזה יין הכי מתאים לחג?

מתאימים  יינות  וכמה  “כמה 
־לאווירת החג. נתחיל ביין המבע

בע שבצרפת מכנים אותו ‘שמפניה’. 
זהו יין שכבר במזיגה שלו מקרין 

־חגיגיות, שמחה ומאור פנים. הבו
עות המרקדות כלפי מעלה, גוון 
הרוח  ומצב  המשקה  של  הזהב 
שהמשקה מפגין. גם יין רוזה יכול 

להיות מתאים במיוחד, היות וזה 
יין שמתאים למאכלים רבים, לא 

־כבד במיוחד, קליל וצבעוני, מגי
שים אותו קר ולרב הוא מגיע בטעם 
 חצי יבש - כלומר מתקתק משהו”.
יקבי  של  הטרנד  על  דעתך  מה 

בוטיק בשרון? 
“אני לא מסכים עם ההגדרה של 

־טרנד. טרנד זה משהו שחולף, ואי
לו היקבים בשרון הם כאן להישאר. 

־יקב ססלוב ויקב אבידן היו הרא
־שונים להתיישב בקיבוץ אייל ולה
־קים לא רק יקבים, אלא גם מרכ

זי יקבים המושכים בכל סוף שבוע 
יין, תיירים וסתם  עשרות חובבי 

מטיילים”.
־גל כהן נחשב “אושיית יין” בעו

לם הקולינריה ובין אנשי היקבים 
של  היין  ככתב  ובעולם.  בארץ 
לטעום  פוסק  לא  הוא  “גלובס” 

־ולהכיר מאות יינות, בירות ומש
קאות חריפים ולחוות דעתו מעל 
דפי העיתון. כמו כן, הוא בעלים 

של פורטל “היין הישראלי”, פורטל 
את  לאור  הוציא  וכן  “בקבוק” 
הספרים “שביל היין”, “אלכוהול 
וקוקטיילים קלאסיים” ו”משקאות 

אלכוהוליים”. 
־בשנים האחרונות הוא החל להו

פיע באירועים חברתיים ולהרצות 
על עולם היין. המפגשים המרתקים 

־משלבים עניין, הרבה הומור, לגי
מות והרבה הנאות ומעניקים את 
“כל התורה על רגע אחת” וב”גובה 
העיניים”. במהלך הסדנאות ניתנים 

הרבה טיפים מעשיים.

איך בוחרים קוקטייל? 
מרשמי  באלפי  מלא  “העולם 
קוקטיילים בדיוק כפי שהוא מלא 
במתכוני אוכל ובישול. קוקטיילים 
נולדו כתוצאה מניסיונות, טעויות, 
של  טעמו  לעדן  או  לשפר  רצון 
משקה מסוים, או מסיבות רפואיות. 
מדי יום מומצאים ערבובים חדשים, 
חלקם נעלמים מיד - וחלקם הופך 
מיוצרים  שהם  עד  פופולארי  כה 
ונמכרים מוכנים בבקבוקים. רצוי 

־לבחור קוקטייל על פי אופי המש
קה. קוקטייל חזק או חלש, על בסיס 

פירות או חלב ושמנת, מתוק או 
מריר. אני בחרתי קוקטייל מתאים 

לרוח החג”.
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