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Peter Liem: «Champagne»
«Champagne» er en banebrytende og prisvinnende guide til dagens
champagner og menneskene som lager dem, og inneholder blant
annet en rekke dyptpløyende produsentprofiler og 100 kart.
Peter Liem er mannen bak det høyt respekterte nettstedet
ChampagneGuide.net, og boka «Champagne» er et resultat av seks år
med research og besøk hos champagneprodusenter.
Regionen Champagne har de siste årene gjennomgått en av de mest
dramatiske transformasjonene i hele vinverdenen, og denne boka ser
på både regionen og dens historie med nye øyne. «Champagne» er
den første champagneboka som beskriver både produsentene og
vinene de lager med basis i terroir, og viser leserne nøyaktig hvor,
hvordan og av hvem disse ettertraktede vinene er laget.
Boka har vunnet flere priser, deriblant André Simon Drinks Book of the
Year Award og en IACP Award i kategorien Wine, Beer & Spirits.
«Champagne» leveres i en luksuriøs eske, som i tillegg til boka
inneholder et uttrekkbart brett med syv vinmarkskart signert Louis
Lamart. Disse illustrerer regionens terroirer på vakkert vis, og er de
eneste eksisterende kartene som beskriver vinmarkene i Champagne
med et så høyt detaljnivå. Vinmarkskartene ble for øvrig bestilt av den
franske regjeringen på midten av 1940-tallet, og har aldri tidligere blitt
trykket på engelsk.
Esken med uttrekkbare kart tilhører for øvrig førsteutgaven, som er
produsert i begrenset opplag og ikke kommer til å lages igjen.
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Bøkene selges eksklusivt i vår nettbutikk og kan hentes hos oss i
Bygdøy Allé 23, eventuelt leveres med bud innenfor ring 3 eller sendes
til resten av landet med Posten. Du velger leveringsmåte underveis i
kjøpsprosessen i nettbutikken.
Fraktpriser inklusive ekspedisjon:
POST
Opp til 10 kilo: 190 kroner
10 til 25 kilo: 300 kroner
25 til 35 kilo: 410 kroner
BUD INNEN RING 3
(10.00-16.00)
175 kroner

