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Hvad kvinder vil vide om vin, men ikke tør spørge om Laurie Matheson Hent PDF Forlaget skriver: Kan du
kende forskel på en rødvin og en hvidvin, vel at mærke, med bind for øjnene? Vælger du vin ud fra, hvor
godt etiketten ser ud? Har du nogensinde skimmet en vinmenu igennem og været overbevist om, at den kun

var beregnet for mænd at læse?
Kan du svare ja på bare et af spørgsmålene, så er denne bog et must.

Nu er tiden kommet, hvor kvinden også har brug for viden om vin. Den perfekte værtindegave til enhver
kvinde, som har respekt for sig selv.

Rejs ind i vinenes verden med en kvindelig indgangsvinkel. Lær hvilken vin, du skal servere i forskellige
situationer. Til familiemiddage, til en særlig romantisk aften, til en festmiddag med mange gæster og til en

hyggeaften kun for to.

De to kvindelige forfattere har begge en omfattende viden om vin. Laurie Matheson har været i vinbranchen
siden sit tyvende år. Hun har været leder af en vinkyperskole og skriver løbende artikler til flere fremstående

vinblade. Nicole Seeman er forfatter til flere bøger om vin og mad. Hun er kendt fra tv- og
marketingsbranchen og har stor erfaring om formidling af viden om vin.
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