Vinum Bonum - Filosofien bag

Vinum Bonum – filosofien bag
”God vin smager bare bedre” - sådan lyder mottoet for Vinum
Bonum. Men hvad er egentlig god vin? Filosofien bag Vinum
Bonum er, at vin er meget mere end bare smag, men at den
gode vin altid bare smager bedre.

Forestil dig en sommeraften ...

Men hvad vil det nu sige? Forestil dig en lun sommeraften –
hvidvinen ligger allerede på køl, og du er ved at forberede
salatskålen til aftensmaden.
De sprøde, friske grøntsager knaser saftigt under kniven. En
grydefuld nyopgravede kartofler simrer på komfuret. Sommer.
Vinen tager du nu frem, og dine hænder modtager den kølige
fugt fra flasken, idet proppen lirkes op med et stille svup. Du
hælder vinen i de blanke glas. En vildfaren dråbe løber ned ad
flaskens hals.

Fortsætter på næste side ->
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Lyset brydes i den gyldne vin

I samme nu står denne sommeraften i et nyt skær. I glasset
er pludselig samlet den friske, svagt blomstrede duft af en
solvarm, sydtysk skråning. Lyset brydes i den gyldne vin som
glimt over den flod, vinmarkerne stejlt skråner ned imod. Du
kan næsten høre den stille summen af sommer – dernede i
Tyskland, hvor vinen kommer fra.
Du ser den bast, som vinrankerne er bundet op med, hører
den flittige bondes saks over vinstokkene. Mærker det varme
støv danse ud under bondens støvler. Du er der næsten selv,
men også kun næsten. Lige nu vil du allerhelst være i
Danmark med lyse nætter i al evighed. Du drikker af vinen,
synker ned i den, som i en brønd, vinen er nu i dine sanser,
og smagen og duften breder sig ud i alle fibre i din krop.
Sommer!

Vin er mere ...

Sådan er god vin: Meget mere end kvaste druer i en flaske –
den er hele den opsparede sommers sjæl, fortættet,
fortryllet, forlænget.
God vin smager bare bedre! – dette er filosofien bag Vinum
Bonum. Men glem filosofien. Åbn i stedet din særlige flaske –
og smag!

