תמרות עשן

בית ליוקרה

‘אינפיניטי’ חונכת אולם תצוגה ראשי

בחודש דצמבר חנך מותג ‘אינפיניטי ישראל’ אולם תצוגה חדש –
וסופי .לאחר פעילות של למעלה משנה בה הסתייע גם בחללים
לא שגרתיים ,כגון בית ‘קסטיאל’ ומתחם קומפקטי בשדרות
רוטשילד  ,69הגיע מותג היוקרה היפני אל המנוחה והתצוגה
בהרצליה פיתוח ,בבית משכית .אולם התצוגה ששטחו  500מ”ר
עוצב על-ידי שירו נקאמורה ,מעצב הרכב של המותג ועלות
הקמתו היא חמישה מיליון שקל .בחלל התצוגה פינות ישיבה
למפגש עם הלקוחות‘ .אינפיניטי’ הגיע לישראל לאחר שהמותג
החל לפעול מחוץ לארה”ב ,שם החל את פעילות ב ,1989-והושק
באירופה בתחילת  .2008מותג ‘אינפיניטי’ משווק בישראל את
רכב הפנאי  FXושלוש גרסאות לדגם  :Gמכונית סלון ,קופה,
ופתוחה עם גג קשיח.

מהירות מיוחדת

מהודרה מיוחדת של ‘סרטינה’ DS

יצרנית השעונים השוויצרית ‘סרטינה’ הוציאה מהדורה מיוחדת של דגם  DS Actionלכבודו
של נהג קבוצת פורמולה ‘ 1סאובר-ב.מ.וו’ רוברט קוביצ’ה .המהדורה המיוחדת נושאת את שמו
וחתימתו של של קוביצ’ה וכוללת  4,000יחידות בלבד .המחיר 5,040 :שקל.

אחד בעמוד סינגל מאלט וויסקי

לאוהבי הפתעות

‘טאליסקר’‘ ,מהדורת המזקק’ ו’מקאלן’ ‘האלון הנבחר’
הנסיבות .ביום שישי לא עבות שמתי פעמיי לביתו של דני ,אבי ידידה שלי .דני חובב וויסקי מושבע ,נוסע
מדי פעם לסקוטלנד לסיור מזקקות ואפילו עשה קורס לייצור וויסקי במזקקת ‘בורלדיך’ .בביקור קודם כבר
התרשמתי עמוקות מהאוסף ,וכעת באתי לדבר האמיתי :טעימה ,כאשר על הפרק ובתוך הכוס שני סוגי סינגל
מאלט וויסקי מיוחדים .הטעימה נעשתה בכוס מקצועית לטעימת וויסקי מאלט ולא ב’אולדפאשנד’.
חתני השמחה‘ .טאליסקר’ ( )Taliskerהיא המזקקה היחידה באי סקיי ( ,)skyeהגדול והצפוני
באיי ההיברידים ,והוויסקי הוא ‘מהדורת המזקק’ ( )Distiller’s Editionבן  15שנה‘ .מקאלאן’
( )Macallanנמצאת בקרייגלאצ’י ( )Craigellachieכפר חביב במחוז סטראת’פי (,)Strathspey
ממרכזי ייצור הוויסקי הסקוטי .הוויסקי הוא ‘אלון נבחר’ ( )Select Oakמסדרת ‘אוסף ,’1824
הכוללת עוד שתי מהדורות “רגילות” Makers Edition ,ו ,Estate Reserve-ואחת מיוחדתThe‘ :
 1824( ’Macallan 1824 Limited Releaseבקבוקי דקאנטר 1,450 ,אירו).
מבחן החיך‘ .טליסקר’ יושן פעמיים בחביות עץ אלון :פעם באמריקאי ופעם בשרי סולטנה,
דבר המביא לטעם עשיר מתקתק ומבוגר מאחיו בגרסה הרגילה .צבעו חום אגוז וניחוחו
עשיר עם מתיקות פירותית ורמז לעישון .התחושה היא של מעין התפוצצות של פיט (אדמת
כבול) .זה וויסקי מעניין המתאים לאוהבי הפתעות והמצטיין בטעם עשיר ומתפתח‘ .מקאלן’
יושן בשני סוגי חביות עץ :אלון אמריקאי היוצר טעם ווניל-קרמל ואירופאי של שרי אולרוסה
היוצרת טעם של פירות יבשים .הצבע :זהב כהה .הטעם יבש עם גוף בינוני ורכות של שרי יבש
ורמז לתבליני עץ .אני העדפתי את ה’מקאלן’ שטעמיו נשמרים זמן רב מאלו של ה’טליסקר’
וטעמו מעודן יותר.
מוטי קלמוביץ’
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