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Elsker du også vin .. men føler dig lidt lost, når du står foran vinhylderne eller har vinkortet i hånden og skal
vælge?

Så er bogen her noget for dig. Viden om vin behøver nemlig ikke være nørdet eller akademisk. Den kan også
være uhøjtidelig og sjov. Det vigtigste er, at du - ligesom os - elsker vin, er nysgerrig og gerne vil finde ud af,

hvad en god vin er for dig.

Her får du det, du behøver at vide om druer, lande og vine for at kunne vælge efter din egen smag.Du får også
en nem guide til vinetiketter, de vigtigste begreber fra vinverdenen, vores forslag til atmatche vin og mad

samt gode billigere alternativer til de dyre vine.

Annette Roesbjerg (født 1967) har uddannet sig som sommelier af ren interesse for vin. Hun arbejder ikke
med vin til hverdag, men laver fx. vinsmagninger.

Nana Wad (født 1973) er uddannet sommelier, vinanmelder og ansat som kommunikationschef hos vinfirmaet
Kjær & Sommerfeldt.
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