Rimska taverna pri Mrzli reki

Že stari Rimljani so znali ceniti dobro hrano in pijačo. Hvaležni smo jim, da so poskrbeli za razcvet
vinogradništva v naših krajih, saj vinska trta pri nas zelo lepo uspeva in nas razvaja z žlahtnimi okusi
vipavskih vin. Za popestritev jesenskih dni bomo v Vipavi, v času od 19. 11. do 4. 12. 2011, organizirali
večere posvečene vinu in nanizali rimske in druge zgodbe. Privabiti želimo ljubitelje dobre kapljice in
pristnih vipavskih okusov. Promovirati želimo Vipavsko dolino in s pomočjo kulturnih, izobraževalnih in
družabnih dogodkov poudariti, da je užitek v kvalitetnih vinih in drugih domačih okusih, tisti pravi.
Pred Lanthirjevim dvorcem v Vipavi bomo postavili Rimsko Taverno pri Mrzli reki. V njej bomo ob petkih,
sobotah in nedeljah organizirali zanimive dogodke, namenjene različnim ciljnim skupinam, od najmlajših
do najstarejših. Petki so namenjeni izobraževalnim predavanjem z vinsko tematiko ter kulturnim
dogodkom, sobotni večeri so namenjeni zabavi, ob nedeljah pa bomo pripravili vsebine namenjene
družinam. Poleg dogodkov bodo gostom v Rimski Taverni pri Mrzli reki na voljo izbrana buteljčna vina po
dostopnih cenah. Na voljo bo vinska karta, v kateri bodo predstavljena vina vinarjev iz občine Vipava,
strokovno pa jih bodo postregle izučene rimske kelnarce in kelnarji. Poleg odličnih buteljčnih vin bomo v
Rimski Taverni pri Mrzli reki stregli tudi pristno hrano iz Teodozijeve kuhinje ter tako promovirali
Vipavsko dolino in njene okuse.
Rimljani so znali uživati življenje. Tudi gostom Rimske taverne pri Mrzli reki želimo ponuditi užitke v
obliki gurmanskih dobrot in kulturnih poslastic. Tu bodo z nostalgijo na rimske čase potekali druženje,
izobraževanje, kulturni program in zabava. Če želite, da bo vaše življenje polno novih okusov, pridite in
se prepričajte.
Rimska Taverna pri Mrzli reki bo odprta v petkih in sobotah od 18h dalje, v nedeljah pa od 15h dalje.
Vstop prost. Več informacij o dogajanju na www.teodozij.si.

Anton Lavrenčič,
predsednik Kulturno izobraževalnega društva Teodozij

Vrhpolje, 24. 10. 2011

Vina zgodovina
Vino je stara kulturna pijača. Za zibelko vinogradništva velja Bližnji vzhod (pred 9000 leti). Prvi
vinogradniki na naši celini so bili Grki, na sedanjih arabskih tleh pa Egipčani in Feničani. V starem Egiptu
je grozd predstavljal simbol zdravja in življenske moči, vino pa je bila sveta pijača, ki so jo darovali bogu
rodovitnosti - Ozirisu. Vino je omenjal tudi Babilonski kralj Hamurabi in v svojem zakoniku je že opozarjal
na čezmerno uživanje alkohola. Grki so imeli svojega boga Dioniza, ki jim je daroval vino.
Pri Rimljanih so slavili Bakhusa ali Bakha (bog vina, pomladnega cvetja in ekstaze). Vino je dobilo ime po
grški besedi OINOS (vino) in to ime so prevzeli tudi Rimljani za plemenito pijačo. Pravili so ji vinum.

Rimljani in vinum
V zgodnjem Rimu je bilo vino malo razširjeno, bolj se je razširilo z ustanovitvijo republike, ko je Cezar vino
pripeljal na dvor. Že v tistem času so tudi Rimljani kot pred njimi Grki vino mešali z vodo in mu dodajali
led.
V zgodnjem Rimu so vino smeli piti samo moški starejši od 35 let. Človek, ki je skrbel za pravilno pitje in
nadzoroval zdravice se je imenoval magister bibendi ali mojster pitja. Imel je tudi pravico izreči zdravice
in tudi kazen, če je kdo vino popil ali pa ga ni popil pri zdravici. Omejitev pri pitju je veljala le za vojake v
službi.
Zaradi zaščite vinogradništva v ožji domovini je rimski senat prepovedal gojenje vinske trte v svojih
provincah. Šele cesar Probus (276-282) je začel pospeševati vinogradništvo tudi v zasedenih provincah in
tako tudi pri nas.
“Dant animos vina.”
Vino je žlahtna pijača in kozarec dobre kapljice predstavlja svojevrsten užitek, zlasti če ga spijemo v dobri
družbi in ob dobri hrani. Znan latinski pregovor pravi: “Dant animos vina.” (“Vino daje pogum.”) Vendar
preveč poguma škodi, zato je potrebno imeti pravo mero in dajati prednost kvaliteti pred kvantiteto.

