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Vinekspert på 24 timer Jancis Robinson Hent PDF Mange vindrikkere vil gerne vide mere om vin uden at
skulle forstå hver eneste detalje eller tage dyre kurser i vinsmagning. I Vinekspert pa 24 timer deler Jancis

Robinson ud af sin store ekspertise med sin karakteristiske humoristiske og afslappede tilgang.

Bogen er en guide til både nybegyndere og mere erfarne vindrikkere. Her far du den basale viden om alt lige
fra forskellen på druetyper, flaskernes form og ordene på etiketterne, beskrivelser af smag, farve og lugt,

hvordan man matcher vin med mad til pris kontra kvalitet.

Jancis Robinson giver dig redskaber til at få det bedste ud af den mytiske og delikate drik. Med bogen i
hånden kan du blive vinekspert på 24 timer. Skænk dig et glas vin og læs!

Jancis Robinson er en af verdens mest respekterede vinanmeldere. Hun styrer vinkælderen under Buckingham
Palace og har skrevet om og anmeldt vin det meste af sit liv. Siden 1989 har hun været Financial Times’ faste

vinspecialist. Og hun står bag vinbiblen The Oxford Companion to Wine.
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Bogen er en guide til både nybegyndere og mere erfarne vindrikkere.
Her far du den basale viden om alt lige fra forskellen på druetyper,
flaskernes form og ordene på etiketterne, beskrivelser af smag, farve
og lugt, hvordan man matcher vin med mad til pris kontra kvalitet.

Jancis Robinson giver dig redskaber til at få det bedste ud af den
mytiske og delikate drik. Med bogen i hånden kan du blive
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Jancis Robinson er en af verdens mest respekterede vinanmeldere.
Hun styrer vinkælderen under Buckingham Palace og har skrevet om
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Financial Times’ faste vinspecialist. Og hun står bag vinbiblen The

Oxford Companion to Wine.
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