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בס"ד

פייערן די ניסים מיט לעכטיגע פרייליכע וויינען
מיט  היי-יאר,  געשיקט,  אנגעקומען  איז  ווינטער 
ערנסטע שניי אין אונזער ראיאן אזוי שנעל ווי פרשת ויצא. 
אלס לאנגיאריגער וויין מומחה, ווען איך זעה די ערשטע 
צייכנס פונעם ווינטער, ווילט זיך מיר אויסשרייען, “צייט 
צו עפענען די פימזען” פונעם אלטן גוטן פארט וויין און 

אביסל זיך אנווארימען דאס אידיש הארץ.
מיינע  שוין  מיך  רופן  ווען,  וואס  ווי  בעפאר  אבער 
באקאנטע מיט די אלטע קשיא: וועלכע וויין גייט חנוכה? 
בעסער געזאגט, וועלכע וויין גייט אמבעסטן מיט פאנקען 
און לאטקעס, אדער גאר מיט פיינע מילכיגע טארט לזכר 

די נס פון יהודית?
געהויבענע  א  מיר  פראווען  חנוכה,  קומט  עס  ווען 
יום טוב פון אכט טעג, צו דאנקען און לויבן דעם הייליגן 
ניסים בימים ההם בזמן הזה,  גרויסע  די  באשעפער אויף 
וויאזוי די הייליגע חשמונאים האבן באזיגט אנטיוכוס און 
בית  אין  עבודה  הייליגע  די  באנייט  צוריק  און  יוונים,  די 

המקדש.
געפראוועט  ווערן  ישראל,  מנהג  דער  איז  עס  ווי 
ועיר,  עיר  בכל  ומשפחה  משפחה  מרעים,  סעודות  פילע 
יעדער אויף זיין אייגנארטיגן שטייגער. כנהוג אז מען עסט 
נס  די  לזכר  לאטקעס  און  פאנקען  ווי  עסן  געפרעגלטע 
מיט די אויל, אדער מילכיגס לזכר די נס פון יהודית, ווי 
שלמה  סעודת  ריכטיגע  א  ווי  פליישיגס  אדער  פיש  אויך 
די  ביי  אייניגע שאלה  די  איז  מיני מטעמים.  בכל  בשעתו 
גוטע  וועלכע  ומעדנים:  מאכלים  פון  קאטעגאריעס  אלע 
וויין באגלייט אזא קעניגליכע סעודה אין אזא בא’טעמ’טע 

משפחה אטמאספערע?
ווי אויטאמאטיש, אז מען רעדט פון א שיינע סעודה 

געדאנק  אויפ’ן  באלד  קומט  חנוכה,  לכבוד 
ברוט  ראטשילד  באראנס  דעס  “שאמפיין  דער 
 Rothschild  Barons  des  Champagne(
פארוואס,  פשוט  זייער  איז  עס  און   ,)Brut
א  מלכים,  בני  פאר  שאמפיין  א  איז  דאס 
נאטורליכע  אין  איינגעהילט  געטראנק  רייכע 
וואס  שמעק  אפעטיטליכן  אן  מיט  מינעראלן, 
פערזשוך  רייפע  לימאנע,  פרישע  סיגנאליזירט 
פון  גערוך  קלאסישע  די  און  פלוימען,  און 
פרישע געבעקסן איצט ארויס פון אויווען. בכלל 
זאגן מבינים, און איך בין גערן מסכים דערמיט, 
ספעציעל,  שאמפיין  און  וויין,  באבלדיגע  אז 
זענען די בעסטע וויינען צו זיפן מיט סיי וועלכע 
שטארקע  די  לאטקעס.  ווי  מאכל  געפרעגלטע 
שטריכן,  לימאנע  קלארע  די  געבוי,  עסידישע 
און ראפינירטע באבלעך פון שאמפיין, פארמירן 
א קאמבינאציע וואס קען זיך אלץ פארמעסטן 
פארנעם  א  אויף  פארציע  שמאלציגע  די  מיט 
וואס מ’קען נישט פארגעסן. און הערשט קומט 

נייעס אז “דעס באראנס ראטשילד” ערשיינט בקרוב מיט 
א גאר נייע אויסוואל וואס ס’לוינט זיך צו ווארטן דערויף.

“ראמאון קארדאווא אלבאריניאו  אדער האסטו דעם 
נייעסטע  די   ”,)2017  Albariño  Cardova  Ramon(
א  אין  פאליצעס  די  אויף  וויין  ווייסע  פרייליכסטע  און 
לאנגע צייט. דער פלאש קומט פון די “ריאקס בייקזעס” 
“אלבאריניאו”  שפאניע.  דרום-מערב  אין  ראיאן  בארטן 
האריזאנט  אויפ’ן  שטערן  אויפגייענדע  אן  איז  זיך  פאר 
צווייטע  די  בלויז  איז  וויין  דער  און  טרויבן,  ווייסע  פון 
נאך  קומענדיג  וויינגארטן,  אזא  פון  ערצייגט  וויין  כשר’ע 
אלבאריניאו”  ריזערוו  ספעשל  “הערצאג  דראמאטישע  די 
צום  האט  וועלט  אידישע  די  וואס  קאליפארניע  פון 
“ראמאון  זומער. דער  ערשטן מאל באגריסט ערשט דעם 
ביי  קאליבער  העכסטן  פון  איז  אלבאריניאו  קארדאוווא” 
דעם בארימטן טרויבל, מיט א קענטליכע אנוועזנהייט פון 
לימאנע,  ליים,  בארן,  ווי  טעמים  דערפרישנדע  אזעלכע 

און, אז דער צינגל איז מער סענסיטיוו ווי געווענליך, קען 
א  זאלצקייט,  גראזיגע  פון  סיגנאל  ווייטע  א  שפירן  מען 
דערמאנונג אויף די נאנטע געאגראפיע פון ריאקס בייקזעס 
צו די אטלאנטישע וואסערן. איין זאך איז זיכער, אויב מען 
אז  צווייפל  קיין  איז  חנוכה,  דעם  סושי  פון  נאר  טראכט 

טאקע דער וויין מארשירט אריין צום טיש.
ווידעראום א חנוכה צוזאמקונפט מיט בהמה פלייש, 
ריב-סטעיק  לעמער  אדער  פאנקען,  די  צו  פלאנקען  ווי 
פלאש  פרינצליכע  א  מיט  קומט  גוט,  פונקט  געבראטן 
 )2016  Malmaison  Château( מעלמעישאן”  “שאטאו 
איינס   ”,)Médoc-en-Moulis( מעדאק  ען  “מוליס  פון 
פון די בעסטע וויין פעלדער וואס די ראטשילד פאמיליע 
האדעוועט שוין א גוטע 150 יאר אויף די לינקע ברעגעס 
פון פראנצויזישן בארדאו. די גרייטקייט פון די ראטשילדס 
די  אין  און  פעלד  אויפ’ן  כוחות  אלע  אינוועסטירן  צו 
קאליבער  העכסטע  וועלט’ס  די  אהערצושטעלן  קעלערן 
וויינען, קומט אזוי הערליך צום אויספיר אין יעדן בעכער 
זיידענע  א  מיט  באלאנצירט  הערליך  “מעלמעישאן,” 
עלעגאנטע געפיל אויפ’ן צינג און טעמים פון רייפע בערי 
פרוכטן באגלייטנדיג די לאנגע געדענקבארע שלינג. דער 
איז א פארטיגער מוסטער פון בארדאו אין שענסטן גלאנץ, 
יום  רינדערן מיט א  יעדע טעלער  וועט אונטערהייבן  און 

טוב’דיגע שטימונג.
דער  מארגען,  דזשעף  ס’איז  ווער  זיין  מסביר  יעצט, 
“קאווענענט  כשר’ע  די  פון  מומחה  וויין  בארימטער 
און  ישראל  ארץ  אין  פראדוקציע   ”)Covenant(
קאליפארניע, איז איבעריג צו זאגן. זיינע 30 יאר אין וויין 
פראדוקציע רעדן פאר זיך מיט א הילכיגן אפקלאנג איבער 
אויף  באזירט  וועלט.  וויין  כשר’ע  גאנצע  די 
קאמפאזיציע,  מוזיק  אין  שטריכן  ארגינעלע 
זאגט מארגען אז מאכן וויין איז ממש די זעלבע 
באלאנץ  דערגרייכן  צו  ציל  אייניגן  מיט’ן  זאך, 
ווערק,  שטיקל  יעדע  אין  הארמאניע  און 
זייטן  ביידע  אויף  פראדוקציע  וויין  זיין  און 
מאיעסטעטישע  די  אט  טאקע  ברענגען  וועלט 
זיינע  פון  רעזולטאט  אלס  פילהארמאניע. 
מיסטעריעזע  אפילו  און  רייכע  זעלטענע 
קענטעניסן אין מאכן וויין, איז די “קאווענענט 
 Blue  Israel  Covenant( אדום  סי.  בלו  א”י 
צוזאמגיס  גראנדיעזע  א   ”,)2016  Adom  C
מיט  סיראה,  און  סאוויניאן  קאבערנעי  פון 
גוט  פון  “אונטערשריפט”  מארגען’ס קלאסישע 
פון  שפירן  מיט  וויין  פרוכטיגע  באלאנצירטע 
בלובערי,  בשמים,  סעידזש,  בלעקבערי,  פון 
פריש- און  גראזן  ים  מיטלענדישע  טשעריס, 
איך  און  זאגן,  מבינים  פאפריקע.  געמאלענע 
גיי מיך נישט קריגן דערמיט, אז א שמאלציגער 
בריסקעט אדער 1’טע שניט פלאנקען לכבוד שבת חנוכה 

האט נישט קיין בעסערע שותף ווי אזא גלעזל.
א  בוזשעוועט  אינדרויסן  אז  אוודאי,  און  אוודאי 
פראסט, ווארימט מען זיך אינווייניג מיט א גלאז “פארט,” 
און אין דעם הינזיכט קומט צו גיין די שפאניער “פארטא 
קארדאוועראו רובי )Ruby Cordovero Porto(,” אבער 
אינדרויסן,  זאווארוכע  די  פארגעסן  מאכן  צו  צוגאב  אין 
וועט דער גלעזל פארט, מיט אזא איינגענעמע זיסע גערוך 
געבראטענע  און  ניסלעך  פיקען  קאראמעליזירטע  פון 
טרוקענע פייגן, מיטזינגען די שענסטע מעלאדיעס מיט די 

בעסטע פאנקען.
צו  וויינגערטנער  א”י’דיגע  די  נעמט  מען  אז  און 
“ציון  ווי  איז שווער פארהאן בעסערס  רייזע,  אזא פארט 
פארטיסימאו )Fortissimo Zion(” אדער “אור הגנוז הר 

”.)Sinai Har Haganuz Or( סיני
חנוכה,  פרייליכן  א  ולהלל.  להודות  איז,  עיקר  דער 

לחיים!

"האסק" סענטער פייערליכע חנוכה פארזאמלונג

וואקסלאק, "האסק" סענטער. אייב אייזנער,  גרופ. הרב חיים  לינקס: עזרא פרידלענדער, פרידלענדער  געזעהן פון  ווערט 
פרעזידענט "האסק" צענטער. האווארד זעמסקי, פרעזידענט סי.אי.או. עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט קארפ.  און קאמישאנער 
אוו ניו יארק סטיעט דעפט. עקאנאמיק דעוועלאפמענט )צינד אהן די חנוכה מנורה( מייקל סנוא, דיירעקטאר דזשואיש עפעירס 
סיטי  יארק  ניו  אפיס  הייקינד,  פיני  סענטער.  "האסק"  דיירעקטאר  עקזעקיוטיוו  קאומא. שמואל קאהאן,  גאווערנאר  פון  אפיס 

קאמטראלער סקאט סטרינגער.
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