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THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
אגף כשרות ארצית
בס"ד

רשימת יינות מפוסטרים
 רשימת היינות ע"פ המידע שנמסר ע"י הרבנויות המקומיות ובאחריותם ,ישלוודא מדי פעם את נכונות המידע עקב שינויים שעלולים להיות.
 על פי נהלי הרבנות הראשית יש לציין בצורה מפורשת האם הייןמבושל/מפוסטר או אם אינו מבושל/מפוסטר.
יקבי "טפרברג ) -"1870אפרת (
כל היינות ומיצי הענבים של היקב מפוסטרים חוץ:
סדרת  -TERRAקברנה ,מרלו ,סובניון בלאן ,מלבק.
סדרת רזרב -קברנה רזרב ,מרלו רזרב ,שרדונה רזרב ,מריטאז בד"ץ
מיץ ענבים מבושל  -תירוש אדום,תירוש צהל ,תירוש לבן ,וואלה אדם ,אפרת קל ,תירוש אדום טבעי,
תירוש לבן טבעי ,כוכב הבית.

יקבי "ארזה"
יינות מבושלים
יין קדנזה לבן
יין קדנזה אדום
יין קדנזה מוסקט
יין כריזמה מרלו קברנה
יין הבית 750
יין הלל  -מוסקט
יין הלל  -קל
יין הלל  -אדום
יין הלל  -מתוק מסורתי
יין נבל דוד
יין גנוסר
יין מוריה
יין מוריה לייט
יין פורים שמח
יין מתוק מטמון
יין מתוק אדום
מיץ ענבים ארזה
כל היינות שאינם מופיעים ברשימה הנ"ל בחזקת אינם מבושלים.
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יקבי "בנימינה" – "אליעז"
רשימת היינות המבושלים
סדרת טבע ליצוא:
קברנה סובניון ,מרלו ,שיראז ,קברנה בלאש ,מוסקט חצי יבש ,מוסקטו לארה"ב.
סדרת בנימינה רזרב ליצוא לארצות הברית
קברנה סובניון ,מרלו ,שיראז ,זינפנדל ,סובניון בלאן ,שרדונה  , UN OAKשרדונה ,קריניאן ,כרמים יין לבן חצי
יבש  750מ"ל ,כרמים יין אדום יבש  750מ"ל ,הר תבור לבן חצי יבש.
סדרת BIN
מוסקט ,מרלו ,שיראז ,קברנה -חלק מן היין מבושל וחלקו לא מבושל ,קיים סימון מבושל על התווית האחורית
של היינות המבושלים.
טעם וצבע -יין לבן חצי יבש ,יין אדום יבש.
פרי הארץ -יין לבן חצי יבש ,יין אדום יבש.
יוגב לבן 750 -עבור מלון הילטון
יוגב אדום  750 -עבור מלון הילטון
קינג דיויד יין לבן עבור מלונות דן
קינג דיויד יין אדום עבור מלונות דן
פרי הגפן יין אדום מתוק

יקבי "ברקן"
להלן סדרת היינות המבושלים של יקב "ברקן":
,1יין מסדרת מונפורט 750 .ו 22 -ליטר
 ,2קלאסיק ארועים= סדרת קלאסיק מיוחדת לאולמות ומלונות וכו'
 ,3יין מתוק מסדרת גליה
כמו"כ יש הזמנות מיוחדות פרייבט ליבל או הזמנות לחו"ל שמבקשים יין מבושל דווקא ואנו
מדגישים על הבקבוק שזה יין מבושל.
לידיעתכם :ביקבי ברקן/סגל כל היינות המבושלים ,מצוין על גבי התווית "מבושל".
כרמי צבי-סגל
 ,1סדרת בן עמי.
 ,2יין מתוק פורת שזוף
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יקבי דלתון
סדרה/סוג היין

השנה

מתתיה/קברנה/מדו/

06-08

קברנה פרק

 -08שמיטה

סוליקב מירון

03

מבושל/לא

סדרה/סוג היין

השנה

מבושל

מבושל/לא
מבושל

לא מבושל

עלמה

05-06-07-08-09

אדום/קברנה

זיהוי תוית A

לא מבושל

מרלו/קברנה
פרנק
לא מבושל

/מרלו/קברנה

שיראז

מורבד  09זיהוי תווית A

לא מבושל

ויוניה

מירון/מרלו S.V

05

קברנהS.V

04

אנה/אן

06

לא מבושל

עלמה

 10-11זיהוי תווית A

לא מבושל

לבן/שרדונה-
ויוניה
דלתון

04-05-06-07-08-09-

אדום/קברנה D

10

לא מבושל

זיהוי תווית D
מבושל

מרלו D

מוסקט/פרדיסו

04-05-06-07-08-09-

לא מבושל

10
זיהוי תווית D
לא מבושל

ריזרב אדום/

04-05-06-07-

קברנה R

/08-09-10

-10

מקומי+חו"ל

זיהוי תווית D

שיראז D

04-05-06-07-08-09-

מרלו R

04-05-06-07

לא מבושל

זינפנדל D

09-10

שיראז R

04-07-08-09-

לא מבושל

פטיש סירה D

09-10

לא מבושל

לא מבושל
מקומי +חו"ל

10
שיראז/ויונה R

05

לא מבושל
מקומי+חו"ל

לא מבושל

ברברה D

04-05-06-07

לא מבושל
מקומי+חו"ל

זיהוי תווית R
זינפנדל

05-06-07-08

לא מבושל

ריזרב לבן/שרדונה R

04-05-06-07

לא מבושל

סובניון בלאן R

04-05-06-07-

לא מבושל

דלתון

04-05-06-07-08-09-

לא מבושל

לבן /שרדונה D

10-11

מקומי+חו"ל

אבניון בלאן

04-05-06-07-08-09-

לא מבושל

/פומה D

10

מקומי+חו"ל

רוזה

04-05-06-07-08-09-

לא מבושל
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08-09-10-11
ויונה R

06-07-08-09

לא מבושל

מוסקטו

יובלים/קברנה

10-11

לא מבושל

מרום/אדום

זיהוי תווית

10-11

מקומי +חו"ל

04-05-06-08-09-10-

לא מבושל

11

מקומי+חו"ל

10-11

לא מבושל

זיהוי תווית מרום

יובלים
10-11

מרלו

לא מבושל

מרום /לבן

זיהוי תווית

10-11

לא מבושל

זיהוי תווית מרום

יובלים
11

שיראז

לא מבושל

זיהוי תווית
יובלים

יקבי "הכורמים"
רשימת יינות מבושלים
יין מתוק קידוש

 650מ"ל

יין מתוק קידוש שבת

 650מ"ל

יין מתוק עונג שבת

 750מ"ל

יין המלכים

 750מ"ל

יין קונדיטון

 750מ"ל

יין מתוק "המותג"

 750מ"ל

יין מתוק "ישן נושן"

 750מ"ל

כרם -יין לבן למיון חצי יבש

 750מ"ל

כרם -יין רוזה גרנאש חצי יבש

 750מ"ל

כרם -יין אדום קניאן יבש

 750מ"ל

כרמים -אדום יבש

 750מ"ל

כרמים -אדום חצי יבש

 750מ"ל

כרמים -לבן חצי יבש

 750מ"ל

תירוש גפן פורייה

1500
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תירוש גפן פורייה

 750מ"ל

תירוש גפן פורייה

 1000מ"ל

תירוש אשכול ענבים

 750מ"ל

תירוש אשכול ענבים

 1500מ"ל

תירוש אשכול ענבים

 1500מ"ל

תירוש "המותג"

 750מ"ל

תירוש "המותג"

 1000מ"ל

תירוש מהכורמים-גפנה

 750מ"ל

תירוש  PLשופרסל

 750מ"ל

תירוש  PLשופרסל

 1000מ"ל

תירוש  PLשופרסל

 1500מ"ל

כל תוצרת היקב בבקבוקי  187מ"ל

 187מ"ל

הבישול נעשה בטמפרטורה של מעל ל 85-מעלות צלסיוס
יש איבוד אדים והתמעטות חומר
יש שינוי בטעם.
 כל תירוש הענבים והיינות המתוקים שמבקבוקים ביקב הכורמים עוברים תהליך של בישולטרם המילוי.
*

יקבי "תבור"
כל היינות אינם יינות מפוסטרים

**

** הבישול נעשה בטמפרטורה של מעל ל 85-מעלות צלסיוס.
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יקבי "חברון"
מ"ל/ל' מבושל לא מבושל

מותג חברון

מבושל

מותג חברון

מ"ל

מיץ תירוש אדום רובין

750מ'

מבושל

יין מוסקט לבן

 750מ'

לא מבושל

מיץ חברון אדום

1.5ל'

מבושל

חברוני לבן

 750מ'

לא מבושל

מיץ חברון אדום

1ל'

מבושל

חברון לקידוש אדום

750מ'

לא מבושל

מיץ חברון אדום

 750מ'

מבושל

חברון עתיק

 650מ'

לא מבושל

מיץ חברון לבן

 1.5ל'

מבושל

כפרי אדום

 750מ'

לא מבושל

מיץ חברון לבן

 1ל'

מבושל

גרנש רוזה חצי יבש

 1ל'

לא מבושל

מיץ חברון לבן

 750מ'

מבושל

גרנש רוזה חצי יבש

 750מ'

לא מבושל

שטו היקב

 1ל'

לא מבושל

סמיון לבן חצי יבש

1ל'

לא מבושל

שטו היקב

 750מ'

לא מבושל

סמיון לבן חצי יבש

 750מ'

לא מבושל

מיץ מוסקט אדום

 1.5ל'

לא מבושל

קריניאן יבש

 1ל'

לא מבושל

מבושל

המשך
מיץ מוסקט אדום

 750מ'

לא מבושל

אמרלד ריזלינג רובין

 750מ'

לא מבושל

אמרלד ריזלינג 875

 750מ'

לא מבושל

גרנש רוזה רובין

 750מ'

לא מבושל

שאטו לייט ) 3.5כוהל(

 750מ'

מבושל

אדום מתוק רובין

 750מ'

לא מבושל

קינוח אדום 875

 750מ'

לא מבושל

מיץ מוסקט לבן

 1.5ל'

מבושל

קינוח לבן 875

 750מ'

לא מבושל

מיץ מוסקט לבן

 1ל'

מבושל

טוקאי פורט אדום מתוק

 750מ'

לא מבושל

מיץ מוסקט לבן

 750מ'

מבושל

אדום יבש רובין

 750מ'

לא מבושל

יקבי "ירושלים"
להלן רשימת יינות מבושלים:
סדרה

שם המוצר

מבושל/לא מבושל

ניקנור

מרלו

לא מבושל

קברנה

לא מבושל

מרלו

לא מבושל

קברנה

לא מבושל

שיראז

לא מבושל

ריזלינג

לא מבושל

עוגב
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עין כרם
חצי יבש

מתוק
מיץ ענבים

אדום

משנת  2011הכל מבושל

לבן

משנת  2011הכל מבושל

סמיון

מבושל

גראנש

מבושל

קרניאן

מבושל

נצר

מבושל

אדמון

מבושל

בציר

מבושל

מהודר

מבושל

"כרמל מזרחי"
היינות שאינם מבושלים :א .סדרה אזורית ב.סדרת כרם ג.סדרת ) PCבסדרה זו יש גם מעט
יינות מפוסטרים( ד .סדרת סלקטד )בסדרה זו ישנם גם יינות מפוסטרים( .ה.סדרת יאנג סלקטד.
היינות המפוסטרים :א .מיץ ענבים תירוש ב.יינות מתוקים )יינות קידוש( ג.סדרת וינו.

על כל התוויות מצוין אם היין אינו מבושל או מפוסטר.
יקב "נח"
היינות הינם מבושלים וכן מודפס ע"ג הבקבוקים לפעמים בלעז ולפעמים בעברית.
יקבי "עדולם"  -חברת הכורמים
כל היינות לא מפוסטרים.

יקבי "ציון"
להלן רשימת יינות ומיץ ענבים שעברו בישול:
מיץ ענבים בבישול של  95מעלות :יינות בבישול של  85מעלות:
תירוש ענבים  750-מ"ל

אצילים

תירוש ענבים אדום  1-ליטר

קליל 5%-

תירוש ענבים לבן  1-ליטר

עציון רוזה חצי יבש

גביע 1.5 -ליטר

עציון לבן חצי יבש

בית סבא 1 -ליטר

עציון אדום יבש

בית סבא מוסקט  1 -ליטר

עציון לבן יבש
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סבא מוסקט לבן  1 -ליטר

עציון אדום מתוק

איטלקי  1 - 100%ליטר

שאטו דה לה מר
דולב קברנה סוביניון
דולב אמרלד ריזלינד
דולב קברנה סוביניון מרלו
דולב מרלו
דולב אמרלד ריזילינד

יקבי "רמת הגולן"
כל היינות לא מפוסטרים ולא מבושלים.

יקבי "רקנאטי"
כל היינות לא מפוסטרים ,אא"כ מסומן על בקבוק היין על היותו מפוסטר.
יסמין לבן  -מבושל כולו
יסמין אדום  -מצומק
יקב "תשבי"
להלן רשימת יינות "יקב תשבי" מבושלים:
יינות בבישול של  87מעלות
קברנה פטיט סירה
ריזלינג
קברנה סוביניון
מרלו
סוביניון בלאן

יקבי מוני -וינארד
מותג+בציר

סידרה

יין מפוסטר/לא מפוסטר

קולמוברד2011-

סניהליס

לא מפוסטר

גורצטרמינר2011 -

סניהליס

מפוסטר

מוסקט לבן 2011-

סניהליס

לא מפוסטר

סמיון שרדונה2011-

סניהליס

לא מפוסטר

קברנה סובניון 2011-

סניהליס

מפוסטר /לא מפוסטר

מרלו2011 -
רוזה 2011 -

מפוסטר /לא מפוסטר
סניהילס
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ריזלינג 2011 -

קלאסיק

מפוסטר /לא מפוסטר

מצדה2011 -

קלאסיק

מפוסטר  /לא מפוסטר

ראש הנקרא 2011 -

קלאסיק

מפוסטר

עין גדי

קלאסיק

מפוסטר

כיכר השבת2011 -

קלאסיק

מפוסטר

קברנה סוביון 2009-

רזרב

לא מפוסטר

מרלו2009 -

רזרב

לא מפוסטר

שירז 2009-

רזרב

לא מפוסטר

שרדונה 2009 -

רזרב

לא מפוסטר

דלילה2009 -

רזרב

לא מפוסטר

שמשון 2009 -

רזרב

לא מפוסטר

ארפי' /ארצי
קברנה

ייצור

לא מפוסטר

מרלו

מיוחד

לא מפוסטר

טבלה זו נכונה ליינות המשווקים כרגע רק בישראל.

ברצונינו לחזור ולהבהיר כי ע"פ הנוהל יש להקפיד ולציין ע"ג תויות
הבקבוק האם היין מפוסטר  /מבושל  /לא מבושל
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נוהל יינות מפוסטרים– מתוך קובץ נהלי אגף הכשרות הארצי של הרה"ר לישראל
עמוד  9מתוך 9

