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PIRRE SANSERNE – 67 vine og 68 opskrifter, man bliver høj af! Vin skal ikke kun smages. Vin skal
opleves, og i denne bog tager vinpusheren, Michael Poulsen, os med til sine foretrukne vindistrikter: Lige fra
det hyggelige FRANKEN i Tyskland til de dybe kældre i CHAMPAGNE, det vindblæste BURGENLAND i
Østrig, gudesmukke PIEMONTE og til NEW YORKS smeltedigel af køkkener og kulturer. Michael Poulsen
har udvalgt sine favoritvine og skabt retter som matcher vinene perfekt. Det skrev pressen om "En Vinpushers
kogebog I & II": ****** Nordjyske Stiftstidende ***** Alt for Damerne ****** Århus Stifstidende "Et smukt
illustreret værk fyldt med kloge ord om vin og mad... På et marked oversvømmet af vin- og madbøger er dette
her en forfriskende nyskabelse. En bog der skal læses med alle sanser åbne." - Fyens Stiftstidende Vinder af

en "Gourmand World Cookbook Award" Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på
www.lrdigital.dk/guide/
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