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סוד כמוס
‘הנסי רישארד’

מחיר: 20,000 שקל

לא  יודעים  לבן. מקור השם,  יין  מזיקוק  הנעשה  אלכוהולי  הוא משקה  למדנו,  כך  הברנדי, 

רבים, הוא הולנדי דווקא – brandewijn, יין שרף – ונוצר עוד במאה ה-12 כתוצאה מתהליך 

קוניאק,   – אחד  ברנדי  סוג  בנהרות.  הובלתו  בזמן  יין  שתקף  החמצון  על  להתגבר  שנועד 

Cognac - מכירים כבר רבים, הוא ברנדי המיוצר במחוז הנושא את השם ‘קוניאק’. וממש 

כמו השמפניה, היין המבעבע של מחוז שמפן, כך גם בברנדי של קוניאק: החוק מכתיב מה 

מותר ומה לא.

ב-1720 מגיע לצרפת, בשליחות רשמית )לא פחות(, החייל האירי ריצ'רד הנסי. הנסי חיפש 

וויסקי, לא מצא, ברנדי כן מצא – והתאהב. כל כך התאהב )וגם התלהב( עד כי נשאר בצרפת 

וב-1765 הקים מזקקה הנושאת את שמו, וגם צירפת את שמו הפרטי לרישאר. ב-1794 יוצא 

הקוניאק שלו לארה"ב והשאר הוא היסטוריה.

כיום מייצרת הנסי מספר סוגי קוניאק ברמות שונות, אך אנו, כיאה וכראוי, נעלה על נס 

את Richard, קוניאק הדגל של 'הנסי'.

 X.O-4-15 שנים(, ל( המשודרג V.S.O.P-ל ,)הבסיסי )2-8 שנים V.S-ובכן, מעל ומעבר ל

הישן-עתיק )20-130 שנים( שוכן כבוד – ובאופן  Paradise-המיושן מאוד )8-40 שנים( ול

סודי מאוד - Richard. זהו קוניאק שנשמר בחביות במשך 200 שנים )זאת אינה טעות 

הקלדה( ונקרא על שם המייסד, ולכן פרק הזמן הזה.

לא זול: הקוניאק הזה עולה כ-20,000 שקל, אבל אם יש דבר כזה – ובמקרה 

כמובן  טיפה. אפשר  כל  שווה  הוא   – הנה ההוכחה  כזה,  דבר  יש  הזה 

לכתוב כי "צבעו זהוב חם יפהפה עם גוון של ענבריות" כי הארומה 

שלו היא "וניל, עם שמנוניות עדינה ותבלינים. מלווה בריח פרחים 

אחרון"  גשם  של  בריח  פירותיות  של  וסיומת  פלפל  מעט  עדין, 

ולהתעכב על הטעם שיש לו "נוכחות ארוכה בפה המשתחררת 

וחלקות מדהימה המשפיעה  פירותיות בלשון,  לאט לאט, עם 

על הטקסטורה של המשקה". ואפשר לציין ביבושת כי לשתות 

את הקוניאק הזה זו חוויה שמעטות כמוה. בכלל.

במשפט: חוויה שמיימית

לא זול: הקוניאק הזה 
עולה כ-20,000 שקל, 
אבל אם יש דבר כזה 
ובמקרה הזה יש דבר 

כזה, הנה ההוכחה הוא 
שווה כל טיפה 

קוניאק


