
לפרטים נוספים והרשמה ‹‹

8/7/2020
יום רביעי 18:00־21:00

הרצאה  |  עקרונות הכנת יינות לבנים ורוזה ביקב קטן – סקירת תהליך הכנת 
יין לבן ויינות רוזה / סקירת תהליכים ליצירת השפעות סגנוניות/ עקרונות ה־ 

Bleeding )הוצאת נוזל בתחילת תסיסה( 

יולי ־ אוגוסט
יום הבציר והכנות לתסיסה  |  מעיכת ענבים, בדיקות מעבדה, הפרדת קליפות, 

הכנסה לקירור ושיקוע

יומיים לאחר בציר
הפרדת משקעים  |  מתירוש לבן ורוזה )דבורבז'( ותוספת שמרים. 

יצרנים במיכלים ־ העברת היין למיכלי 220 ליטר אישים

רצף מפגשי טעימה  |  מעקבי תסיסה ביינותאוגוסט

אוגוסט ־ ספטמבר
סוף תסיסה  |  בדיקות מעבדה לזיהוי סוף התסיסה, שפיה והעברת יינות למיכלי 

יישון ודמיג'נים אישיים

4/11/2020
יום רביעי 18:00־21:00

הרצאה  |  ייצוב יין והכנות לבקבוק - דגשים וסיכום תהליך הכנת יינות לבנים 
ורוזה. ייצוב היינות, לימוד תהליך הכנת בנטונייט ויישומו. ייצוב בקור וסינון

דצמבר
 ייצוב  |  תיקוני חומצה אחרונים, תוספת SO2, ביצוע שפיה. הוספת בנטונייט. 

העברה לקירור

בדיקות יציבות | בדיקת עכירות, יציבות בקור ויציבות חלבונים13/2/2021

דצמבר ־ ינואר
סינון והכנות לביקבוק  |  סינון היין מקירור. מיכלים בפילטר press, דמיג'נים יסוננו 

בקולונה

דצמבר ־ ינואר
 ביקבוק  |  דמיג'נים בקבוק ידני. מיכלים – בקבוק בקו מילוי אוטומטי. 

ביקבוק מיכלים יקבע בהמשך

תכנית הקורס כפופה לשינויים.  *

3.5  קורס עשיית יין לבן ורוזה במיכל / דמיג'ן
לוקחים  בהם  מעשיים  ומפגשים  הרצאות  משלב  הקורס  ורוזה.  יבש  לבן  יין  של  בייצור  המתמקד  ייחודי  קורס 
 המשתתפים חלק פעיל בייצור היינות, ומלווים את התהליך החל מעונת הבציר תוך שימת דגש על הפרקטיקה של 

עשיית היינות. הקורס משלב תיאוריה ומעשה וכולל טעימות יינות ותירוש בעיצומו של תהליך עשיית היין.
הקורס מיועד לעוסקים בעשיית יין בעלי ניסיון ולבוגרי הקורסים של יקב שורק.

שלוש דרכים להשתתף בקורס:
• השתתפות בקורס – מיועדת לבעלי יקבים ויצרנים - השתתפות מלאה כולל ליווי החלק המעשי. ללא ייצור יין אישי.

)70 בקבוקים( - התססת היין תעשה במיכל משותף ולאחר  54 ליטר  יין אישי בדמיג'ן   • השתתפות בקורס ועשיית 
  סיום התסיסה, בשפיה הראשונה, היין יחולק לדמיג'נים אישיים.

• השתתפות בקורס ועשיית יין אישי במיכל 220 ליטר )כ־270 בקבוקים( – מיכל אישי משלב התסיסה הכוהלית.

תכנית הקורס

http://www.soreq.co.il/contact-page

