
24. november 2018 I 
Alle tiders vinbok 
Vinboken «Vin, det er livet!» av 
fransknorske Nicolas Mahe de 
Berdouare er julegaven enhver 
vinentusiast ønsker seg. Jeg 
sier kort og godt at den er en av 
de tre beste norske vinbøkene 

tidene. De to andre er 
klassikeren «Frankrikes vine» 
av Kroepelien, og prakt
boken «Chablis» av Tom 
Marthinsen og Geir Gjerdrum. 

Hvorfor er den så suveren? 

Den er rett og slett en bok som 
beskriver vinens historiske ut
viklingfra steinalder til våre da
ger i en ytterst underholdende, 
velskrevet og anekdotisk, mor
som og tankevekkende stil. 
Vakkert er den også. 
Kjenner du opphavet til ordet 
vin? I boken får du greie på at 
det stammer fra det eldgamle 
hellige indiske språket sanskrit. 
Ordet het vena og betyr noe så 
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vakkert som «elsket». Vena ble til 
gvino på vi num på latin, 
vino på italiensk, spansk og rus
sisk, wein på tysk, wine på engelsk 
og endelig vin på norsk. Vinbøn
dene har til og med sin egen hel
gen, Sankt Vincent, som ble drept i 
år 304 etter I «Vin, det er 
livetll• kan vi lese om ham: «Nav
net hans består av stavelsene vin 
og cent, hvorav den første er lett å 
forstå i en vinsammenheng og den 
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andre på fransk uttales sang, som 
skrevet slik betyr blod. Kroppen til 
den stakkars Sankt Vincent ble 
presset som druer, hans blod rant 
fra torturbenken som druesaften 
ned i Igjen har viet 
eksempel på dette mye brukte 
kristne symbolet, den mystiske 
druepressen. Druesaften repre
senterer Jesus sitt blod som ble 
ofret for av verdens 
synder og der selve pressen repre-

senterer korset.» Dette og mye mer 
kan man seg i denne vin
boken. Rimelig er den også. Boken 
koster kr 200 pluss frakt. Jeg gir 
den toppkarakter! 

PS! Boken ikke i bokhandelen, 
da den på eget 
forlag, men kan enkelt bestilles på 
www.vindunderlig.no 
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