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Sagt om vin
Mycket har sagts om vin i ordspråk, talesätt och citat. Då är det inte frågan om
vintillverkning, lagring, tanniner eller syror. Det är det färdiga vinet (eller avsaknaden av vin)
som gäller. De känslor som vinet väcker. Ofta den inverkan på människan som vinet har –
både i positiv och negativ bemärkelse.
”Där det inte finns vin, där finns det inte heller kärlek.” – Euripides (484-406 f.Kr.)
”En måltid utan vin är som en dag utan sol.” -Franskt talesätt
”Vad är definitionen på ett gott vin? Det ska börja och sluta med ett leende.” – William
Sokolin (amerikansk vinhandlare och -skribent; 1930-2015)
Ett av vår förenings ändamål, enligt stadgarna, är att ”främja goda och måttfulla
dryckesseder”. Då är det lätt för en Munskänk att hålla med W. Shakespeare då han säger:
”Gott vin är en god vän när det blir brukat på rätt sätt.”
Italienarna nöjer sig inte med bara ett glas eller en flaska – deras mått är ett fat, kanske en
barrique på 225 liter. ”Ett fat vin utför fler mirakel än en kyrka full av helgon.”
Den som uttalade följande betvivlade inte heller vinets goda egenskaper. ”Trappan ner till
vinkällaren är den säkraste och behagligaste vägen till Paradiset.”
Vin förknippas ofta med vänskap: ”Vin och vänskap smaka gott, då de gamla blivit.”
”Människor är som viner – med åren bli de dåliga surare och de goda bättre.” - Marcus
Tullius Cicero (106-43 f.Kr.)
Några varningens ord är också på sin plats. ”Vinet är en svekfull vän som du alltid bör vara på
din vakt för.” - Christian Nestell Bovee (amerikansk skribent; 1820-1904)
Många ordspråk och talesätt för fram vinets skadliga inverkan.
”Efter regn gror gräs, men efter vin gror nonsens.”
”Där vinet går in, går vettet ut.” – Thomas Becon ( domkyrkopräst i Canterbury; 1512-1567)
”Bacchus har dränkt fler än Neptunus. ”
Även om många vinentusiaster skulle hålla med Louis Pasteur (1822-1895) kunde en och
annan kanske förhålla sig lite skeptisk till hans uttalande: ”Vin är den mest hälsosamma och
hygieniska dryck som finns.”
Lite dubiöst är också följande: ”Vin står överst på listan av alla mediciner.” -Talmud 400 John Stuart Blackie (skotsk filolog; 1809-1895) säger: ”Vinet är gudarnas dryck, mjölken de
små barnens dryck, teet kvinnornas dryck och vattnet djurens dryck.” Jag undrar, vad ska då
männen dricka?

Ibland kan det vara bra att inte följa ordspråket, citatet eller talesättet bokstavligen. Ett
portugisiskt ordspråk ger följande uppmaning: ”Om vinet förhindrar ditt arbete, sluta
arbeta.” Man kan ju välja vilketdera man tillfälligtvis avstår från, vinet eller arbetet.
Ett lite klokare ryskt ordspråk lyder: ”Tag råd i vin, beslut sedan i vatten.”
Till slut ett tips för de modemedvetna. ”Rött vin passar bäst till mörka kläder.”

”Ett fat vin utför fler mirakel än en kyrka full av helgon”

