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Vin 2019 Hugh Johnson Hent PDF Forlaget skriver: Den fylder ikke så meget på bogreolen, og den er lige til
at have med i lommen. Den lille årlige udgave af Hugh Johnsons vinguide, der er verdens bedst sælgende
vinbog, er et must for vinentusiaster. Hugh Johnson er en af verdens mest anerkendte vineksperter, og hans
årlige vinguide er et uvurderligt opslagsværk for alle, som elsker at købe vin i butikker, restauranter og via

internettet. 

I Vin 2019 giver Johnson et fuldstændigt opdateret billede af vinens verden med udførlig information om og
vurdering af mere end 6.000 forskellige vine og vinproducenter fra de store, respekterede vinlande til

de mindre kendte, som fx Danmark. Der er anbefalinger til, hvilke vine man kan nyde her og nu, og hvilke
som er gode at gemme på vinreolen. Man kan også finde oplysninger om serveringstemperaturer samt i et

særskilt afsnit læse om, hvilken vin der er bedst at servere til maden.

 

Forlaget skriver: Den fylder ikke så meget på bogreolen, og den er
lige til at have med i lommen. Den lille årlige udgave af Hugh

Johnsons vinguide, der er verdens bedst sælgende vinbog, er et must
for vinentusiaster. Hugh Johnson er en af verdens mest anerkendte

vineksperter, og hans årlige vinguide er et uvurderligt
opslagsværk for alle, som elsker at købe vin i butikker,

restauranter og via internettet. 

I Vin 2019 giver Johnson et fuldstændigt opdateret billede af vinens
verden med udførlig information om og vurdering af mere end 6.000
forskellige vine og vinproducenter fra de store, respekterede vinlande
til de mindre kendte, som fx Danmark. Der er anbefalinger til, hvilke
vine man kan nyde her og nu, og hvilke som er gode at gemme på

vinreolen. Man kan også finde oplysninger om
serveringstemperaturer samt i et særskilt afsnit læse om, hvilken vin

der er bedst at servere til maden.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Vin 2019&s=dkbooks

