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Forstå din vin Justin Hammack Hent PDF Holder du af at nyde et godt glas? Kan du nikke genkendende til
udtrykket: Livet er for kort til at drikke dårlig vin? Og kunne du godt tænke dig at vide lidt mere om vin i al

almindelighed? Så er denne bog med ekspertråd og enkle tips til den gode vin lige noget for dig.

Bogen er en visuel guide, der på en overskuelig måde formidler den helt basale viden om vin: Hvordan du
smager på vinen, og hvad det er for nogle ord, man bruger til at beskrive smagene. Du får også nyttig viden

om, hvordan du behandler din vin, når den skal nydes og serveres til mad.

Bliv desuden klogere på at navigere rundt i restaurantens omfattende vinkort og lær, hvordan du læser
vinetiketten på flasken.

Læs også om, hvordan du opbevarer dine vine i vinkælderen eller i vinreolen. Vinens verden er mangfoldig.
Bogen gennemgår 55 forskellige typer vine inddelt i enkle, let overskuelige grafiske oversigter samt 20

detaljerede vinkort.

OBS. Denne e-bog er udgivet i fixed layout.
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