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BESKRIVNING

Whiskyintresset är fortsatt högt. Det märks inte minst på alla provningar, speciallanseringar och celebra
besök vi får i Sverige från destillerichefer och marknadsförare från Skottland. Det märks även på det
ökande antalet destillerier som startar eller planeras landet runt. Whisky tar fasta på detta. Boken är ägnad
just det svenska whiskyintresset, de svenska tillverkarna och även det faktum att vi svenskar är
världsmästare på att dricka maltwhisky. Boken bjuder på vindlande reseberättelser mellan kända och udda
destillerier i Skottland, analyser om svenskens vurm för whisky och så klart massor av roliga, breda och
udda fakta. Allt i den anda som kännetecknar författaren Örjan Westerlund, som med över 100 000 sålda
böcker om whisky är en av Sveriges absolut mest lästa på ämnet!OM FÖRFATTARENMed femtontalet
böcker bakom sig har Örjan Westerlund etablerat sig som en av Sveriges mest lästa dryckesförfattare, med
whisky som specialitet. Totalt har hans böcker sålt i över 100 000 exemplar. Värt att nämna är att hans
Sprit och Whisky av Måltidsakademien i Grythyttan utsågs till 20062007 års bästa dryckesböcker. Med en
bakgrund som domare i whiskypanelen för Whisky- och ölmässan i Nacka och efter att ha hållit i
hundratals provningar om whisky, snaps, choklad och öl är Örjan Westerlunds kännedom om våra
preferenser mycket god, och hans berättarlusta på ämnena om möjligt ännu större.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

The Best Whiskies online - Maison du Whisky

Köp whisky på nätet med hemleverans inom Sverige på 3 - 7 dagar. Vi är en registrerad distansförsäljare
av alkohol och säljer whiskyn inklusive svensk ...

Whisky - Master of Malt

Whisky or whiskey is a type of distilled alcoholic beverage made from fermented grain mash. Various
grains (which may be malted) are used for different varieties ...

Allt om de olika whiskysorterna | Systembolaget

Tidningen Allt om Whiskys huvudsakliga tema. Nyheter, tips, artiklar och skolor om whisky. Titta även på
vår whiskyordlista som förklarar ord, termer, begrepp



3

WHISKY
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https://www.bo-fi.club/?p=WHISKY&ln=se

	Whisky PDF E-BOK
	Örjan Westerlund
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	WHISKY



