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Den store vinbog er et opslagsværk om verdens vine og vindistrikter. Om markerne, regionerne, landene og
vinmagerne. Kort sagt om alt det, der giver vinen dens særlige karakter.

Alt om verdens vine og vindistrikter, om markerne, regionerne, landene og vinproducenterne. Udvidet med
nye afsnit om Californien, Australien, New Zealand, Argentina, Sydafrika, Spanien, Østrig, Canada og Kina.

Det er en oplagt gavebog til vinelskere. Både de unge og ældre årgange. Bogen er båret af forfatternes enorme
viden om og enorme begejstring for emnet og fortæller om distrikternes karakter i tekst og kort.

Kortene er så detaljerede, at man kan køre efter dem og se navnene på de vigtigste vinmarker og vingårde
efterhånden, som man kommer frem.

7. udgave er udvidet med helt nye afsnit og kort, teksten er gennemrevideret, og alt billedmateriale er nyt.
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det, der giver vinen dens særlige karakter.

Alt om verdens vine og vindistrikter, om markerne, regionerne,
landene og vinproducenterne. Udvidet med nye afsnit om

Californien, Australien, New Zealand, Argentina, Sydafrika,
Spanien, Østrig, Canada og Kina.

Det er en oplagt gavebog til vinelskere. Både de unge og ældre
årgange. Bogen er båret af forfatternes enorme viden om og enorme
begejstring for emnet og fortæller om distrikternes karakter i tekst og

kort.

Kortene er så detaljerede, at man kan køre efter dem og se navnene
på de vigtigste vinmarker og vingårde efterhånden, som man

kommer frem.
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