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Den kom första gången i samband med rökförbudet och sålde slut
något år senare.Konnässören Jerry Lindahl och spritförfattaren Örjan

Westerlund återkommer nu med en uppdaterad utgåva av sin
populära handbok. Nytt är reviderad text, nytt bildmaterial och kvar
är naturligtvis den avslappnade tonen,de dödade myterna och en
riktigt rolig orien-tering i denna klassiska njutning, med såväl

grundläggande kunskaper som många underhållande faktadetaljer.
Författarna av En handbok cigarr är nu åter med en reviderad
upplaga av en bok som sålt bra.Kanske oväntat bra. Roligt i det

sammanhanget är att försäljningskanaler som stormarknader har varit
mest framgångsrika i att sprida detta njutningsbud-skap. Kanske är
det ett gott tecken på att några av våra styrande förlorat fotfästet. Att
de inte liksom vi insett hur gott och uppskattat det är att tända en god
cigarr efter middagen, eller att stillsamt sitta och puffa på en cigarr i
hammocken en ljum sommarkväll. Det är just sådana tillfällen som
Lindahl och Westerlund lär dig uppskatta extra som läsare av denna
bok. Här finns både grundkunskaper som historik och tillverkning,
såväl som viktiga praktiska råd om snoppning, tändning och rökning.
Jerry Lindahl titulerar sig konnässör och livnär sig på att både skriva
och att hålla provningar. Detta på områden som choklad, destillat,



vin, olivolja och cigarrer. Han har med Örjan Westerlund tidigare
medverkat i tre böcker; En handbok choklad ; En bok sprit och En

handbok bourbon . Örjan Westerlund har med ytterligare fyra böcker,
En bok whisky , Svensk spritbok , Svensk whiskybok och En

handbok whisky , befäst sin ställning som en av Sveriges mest lästa
whisky- och spritförfattare, med totalt omkring 60.000 sålda böcker.
Värt att nämna är också att Svensk spritbok och Svensk whiskybok
utsågs av Måltidsakademien i Grythyttan till 2006 07 års bästa

dryckesböcker. I boken finns klarsynta observationer kring det som
lätt kan urarta till grabbarnas prylsport och råd om hur detta kan

undvikas. Detta till fördel för läsaren som vill avnjuta sin cigarr för
mesta möjliga behållning utan att bli skinnad. Så också för läsaren
som inser att en bok på detta område är en utmärkt present till

svärfar på julafton ihop med en cigarr eller för dig som ytterligare
vill förgylla en redan guldkantad stund av kontemplation med din

välvalda cigarr.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En handbok cigarr&s=sebooks

