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Gin Iben Diamant Hent PDF Forlaget skriver: Efter succesen med den lille handy Gin, tonic og tilbehør åbner
Iben Diamant nu portene til et større, spændende ginunivers, hvor man virkelig får noget at vide om den
herlige alkohol.Den begejstrede ginamatør indvier os i sin passion for yndlingsalkoholen og fører os

gennem ginnens historie, inviterer os med på destillerier og viser de forskellige måder at fremstille gin på. De
faglige termer forklares, så man kan nørde med sin ginviden - fx  ´botanicals´ - de

smagsstoffer, der efterlader deres aroma i den rene alkohol og karakteriserer de forskellige typer gin.

I bogens store, omfattende ginkartotek kan man slå op og se, hvad der kendetegner de enkelte ginmærker, så
man kan matche dem med en tonic, der understreger egenarten.

Gin er den alkohol, der mixes i flest drinks, og Iben byder på spændende G&Ts og klassiske cocktails med
gin som hovedaktør. Hun har også inviteret en række bartendere til at mixe deres egen yndlingsgindrink.

Bogen sluttes af med nogle mere praktiske sider om tilbehør, glas og gear.
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