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בהדרכת רוני ססלוב

יום 1

ברוכים הבאים לפורטוגל
טיסת בוקר ישירה מתל אביב תנחת בליסבון בשעות הבוקר ,שם
ימתינו לנו נהג ומיניבוס אלגנטי ונצא להרפתקאות יין וקולינריה
בפורטוגל.
ב - Quinta de Sanguinahlתפגוש את פנינו אנה ,מנהלת היקב
המשפחתי הגדול .נתחיל את הסיור במזקקה ,מהעתיקות שבאזור,
נמשיך אל הכרמים בשביל העובר דרך הגינה של הבית של סבתא.
במבנה העתיק ,ליד גתות עם מכבשי ענק נאכל ארוחת צהרים
מסורתית בליווי טעימה מונחת של יינות היקב.
בשעות אחר הצהרים נגיע לעיירה  ,Coimbraלמשכננו ללילה -
אחוזה היסטורית עם גנים מרהיבים אשר טומנים בחובם סיפור
רומנטי ויש הטוענים שמכאן שאב שייקספיר השראה למחזותיו.
לאחר צ'ק אין ומנוחה קלה ,נתחיל את ארוחת הערב עם הרמת
כוסית לתחילתו של מסע מופלא בפורטוגל .

יום 2

DOURO
נתחיל את הבוקר במאפייה המשפחתית של רוזה .שם ,דרך הכנת מאפים נבין
מה הקשר בין חלמונים ,מנזרים והרצון של נערות ללמוד לקרוא ולהשכיל.
את הדרך אל העבר השני של נהר הדאורו נעשה בסירה מסורתית ,שבעבר
שימשה להובלת חביות יין כל הדרך לפורטו .לאורך השיט תוכלו לזהות את
הכרמים של בתי פורט ידועים.
ניסע דרך הנוף הדרמטי של עמק הדאורו בו נפגוש את אלברו ,הידוע בכינויו
׳מפריקו׳  -שובב בפורטוגלית .אלברו כורם  25שנה באזור הדאורו ,יינן ופילוסוף

מלא תשוקה כל חייו .את הביקור נתחיל בכרם בו הוא מגדל לא פחות מ -37זני
ענבים בחלקה אחת .בכרם אלברו יחלוק מגישתו לגבי גידול ענבים ,עשיית יין
והחיים בכלל .נמשיך ליקב הביתי שלו ,בו נטעם מיינותיו לצד ארוחה קלה של
גבינות ,נקניקים ,לחמים ומגוון מעדני האזור.
נמשיך לפורטו ,לארוחת דגים ויין בלב הפועם של העיר.

3יום

VINHO VERDE

יום זה מוקדש לאזור ה"יין הירוק "המפורסם של צפון פורטוגל ,שם נגלה יינות
פרחוניים ומרעננים.
את הבוקר נתחיל בטיול וטעימות ביקב  Quine de Covelaמהמרשימים של האזור.

היקב המממוקם סמוך לעמק הדוארו ,מושפע בטרואר ובסגנון העשיה מהיינות של
האזור השכן ונחשב לאחד הטובים בצפון פורטוגל.
נמשיך לפרויקט היין  ,Monverdeחלק ממיזם תיירות יין אזורית ,לאחר ארוחת
צהרים ,בלב הכרמים נערוך סדנת הכרת זני ענבי האזור והרכבת בלנדים אישיים.
נשוב לפורטו לזמן חופשי לשוטטות ברחובותיה הקסומים של העיר.

יום 4

VILA NOVA DE GAIA & PORTO
נחצה את הנהר לוילה נובה דה גאיה ,המקום בו כל יינות הפורט מתיישנים.
כדי שהיין יזכה בשם " "Portoהוא חייב לעבור התבגרות בחביות עץ אלון
בהאנגרים הענקיים של .Vila nova de Gaia
נבקר ב  ,Cockburnsמבתי הפורט היחידים אשר עדיין מחזיקים בית
מלאכה לחידוש חביות ,נסייר במרתפי החביות וכמובן ,נטעם יינות פורט
מסגנונות שונים ,חלקם כבר הספיקו להתבגר במשך תקופה ארוכה.
נמשיך לסיור אוכל ותרבות ברחובות הציוריים של העיר פורטו ,הזדמנות
מצוינת להכיר את העיר דרך הרגליים והחושים ,דרך המטעמים ולהיחשף

לתרבות הפורטוגלית העשירה.
בערב ניסע לביתה של חברה מקומית ,מרתה ,המתגוררת בפאתי פורטו.
ריקרדו ,בן הזוג של מרתה ,יבשל עבורנו ארוחת ערב קלאסית ,ומרתה תמזוג
ממיטב יינות פורטוגל .חגיגה אמיתית ,אותנטית ומרחיבת לב.

יום 5

LISBOA

לאחר ארוחת בוקר טובה וצ'ק אאוט ,נדרים עד ליקב Quinta da Boa Espernca
באזור היין ליסבון ,שם נערוך טעימות יין ונהנה מארוחת צהרים ,במבנה עתיק
ומרשים.
לאחר ארוחה דשנה "נפליג "עוד דרומה אל עבר הבירה הפורטוגלית ליסבון.
המלון נמצא במרכז העיר ויהיה זמן חופשי לשוטט בסמטאות ,לעשות שופינג אחרון
של סרדינים ,גבינות או יין.
ארוחת הערב תהיה במסעדת פאדו ,המוסיקה הפורטוגלית הקלאסית המלאה בכאב
ובאהבה גדולה .נמשיך לטעום את פורטוגל דרך כל החושים.
לילה אחרון ,אפשר כבר להתחיל להתגעגע.

יום 6

להתאהב בליסבון וחזרה הביתה

נאכל ארוחת בוקר ולאחר הצ'ק אאוט נצא לסיור מודרך במרכז העיר .נחווה
שעות אחרונות באווירה של העיר הציורית ליסבון ,נהנה מהסמטאות היפות,
הנופים המרהיבים ואולי ,נשתה עוד כוס יין אחרונה.
מלאי פליאה ונחת ,נצא לכיוון שדה התעופה ומשם בטיסה ישירה בחזרה

לישראל.

רוני ססלוב
חיה יין משנות התשעים החלוציות ביקב המשפחתי בו גדלה ,גידלה
ענבים וייצרה יין.
כיום ,רוני מרצה ומנחה סדנאות טעימות יין ייחודיות ,השמות דגש על
פיתוח יכולות הטעימה האינטואיטיבית ומושכלת של השותה.
בשני העשורים האחרונים פועלת רוני לקידום ענף היין המקומי כיועצת
מקצועית ליקבים ולגופים קולינריים ,וכן מייצגת את הענף ברחבי העולם
בכנסים ובהרצאות.
ב - 2021יצא לאור ״יומן יין -הרפתקה ישראלית״ -ספר הסוקר את ענף
היין המקומי דרך יקבי הארץ -אותו כתבה יחד עם גיא הרן  ,איתמר גור
ודוד סילברמן.
כמו כן ,מנחה רוני יחד עם גיא הרן את פודקאסט היין הפופולרי ״מוצר
צריכה בסיסי״ ,החושף את פניה של תרבות היין מזוויות שונות ומרתקות.
לפני מספר שנים התאהבה בפורטוגל ,ביין ובאנשים .מאז ,היא מוצאת
סיבות טובות לחזור ולהביא איתה א.נשים לחויות מרחיבות לב ונפש כמו
שיין טוב וחברה טובה יכולים לייצר.

