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Pressmeddelande
Paris, 2014-08-20

Ny bok: ”Vinlandet Frankrike”, en komplett guide till franska viner och vindistrikt från BKWine
“Vinlandet Frankrike, trend och tradition” är en ny bok om franska viner och vinregioner. Den är
skriven av Britt Karlsson med fotografi av Per Karlsson. Utgiven på Carlsson Bokförlag. Boken är
både en klassisk utförlig guide till franska viner för varje vinintresserad person, och även en
modern bild av den allra senaste ekonomiska och politiska utvecklingen inom vinbranschen i
Frankrike.
Boklansering: Boken presenteras på ett lanseringsarrangemang på Dansmuseet (Drottninggatan 17,
Stockholm), tisdag 26/8, 2014, kl 17-19. Presentation av boken vid 17.30. Båda författarna kommer
till Sverige för att delta vid lanseringen.
Recensionsexemplar: Välkommen att hämta ett recensionsexemplar vid lanseringen. Eller begär ett
per post: svara på detta mail med önskad leveransadress för recensionsexemplaret och planerat
media/blogg.
Frankrike och franska viner verkar idag ha vind i seglen. Många sommelierer och vinskribenter talar
om Frankrike som en favorit bland vinländer och ser en ”come-back” för Frankrike i Sverige.
”Vinlandet Frankrike” ger den vinintresserade läsaren fullständig och helt uppdaterad information
om alla Frankrikes vindistrikt. Boken beskriver, region för region, de viktigaste druvorna, vinstilar och
traditioner, och även lokala gastronomiska specialiteter. Regler om appellationer och vintillverkning
beskrivs i detalj. I varje kapitel finns också en förteckning av författarnas favoritproducenter.
Vad som gör denna bok ytterligare unik är att den även ger en bild av Frankrike på den
internationella vinvärldskartan. Ett antal årtionden tillbaks var Frankrike i stort sett det enda
vinlandet av dignitet. Sedan kom konkurrens från andra länder i Europa och även Nya Världen. Detta
skakade Vin-Frankrike i dess grundvalar. Boken beskriver hur Frankrike reagerat och vad man idag
gör för att behålla sin ledande plats som världens främsta vinland.
Så här säger Britt Karlsson om boken: ”Det finns inget annat land som har sådan variation, bredd och
djup, i sina viner. Inget annat vinland producerar så mycket fantastiska kvalitetsviner som Frankrike.
Ändå finns det ingen modern bok om franska viner i Sverige. Det ville vi ändra på med ’Vinlandet
Frankrike’. Boken är en guide för vinälskare till alla Frankrikes viner och vindistrikt. Men vi ville även
ge en bild av historien och ekonomin bakom vinet. Varför föll Frankrike från första plats till sjätte
plats som vinland i Sverige? Och varför är man idag på väg att vinna tillbaka marknadsandelar?”
Vinlandet Frankrike, trend och tradition är skriven av Britt Karlsson och rikligt illustrerad i färg med
fotografier av Per Karlsson. Författarparet bor i Frankrike sedan ett tjugotal år och är verksamma
inom vinjournalism och driver även Skandinaviens ledande researrangör för vinresor. De driver sin
verksamhet under namnet BKWine. De har tidigare skrivit publicerat tre böcker som bl.a. vunnit
priser som ”Sveriges bästa vinbok” och ”världens bästa vinbok för professionella”.

Författarna kommer senare i år även ut med en bok i Storbritannien, Biodynamic, Organic, and
Natural Winemaking, Sustainable Viticulture and Viniculture, en översättning av deras förra svenska
bok Vinet och Miljön. Det är en i det närmaste unik händelse att en svensk vinbok blir översatt till
engelska och utgiven internationiellt.
Mer information om boken Vinlandet Frankrike, inklusive en videopresentation:
http://www.bkwine.com/sv/vara-bocker/vinlandet-frankrike-trend-och-tradition/om-boken/
Högupplöst bild på omslaget:
http://www.bkwine.com/wp-content/uploads/2014/08/Vinlandet-Frankrike-Omslag-big.jpg
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BKWine: Britt eller Per Karlsson, tel 08-559 22 155, eller mobil 0033 6 80 45 35 70, eller 0033
6 83 51 12 53, info@bkwine.com

-

Carlsson Bokförlag: tel 08–545 254 80, www.carlssonbokforlag.se,
info@carlssonbokforlag.se

Pressbilder:
-

Pressbilder: Finns på begäran. Skicka oss ett email.

Även: http://www.bkwinevinresor.com/om-bkwine/pressrum/. Fler pressbilder för publicering i
samband med text om BKWine finns tillgängliga på begäran. BKWine har ju även ett av världens
största fotoarkiv specialiserat på vin: http://www.bkwinephotography.com.
BKWine AB
BKWine, 51, rue du Chevalier de la Barre, F-92130 Issy les Moulineaux (Paris), Frankrike, tel 00 33 6
80 45 35 70, info@bkwine.com, http://www.bkwinevinresor.com, http://www.bkwine.com.
BKWine AB drivs av Britt och Per Karlsson. Verksamheten har fyra huvudgrenar:
-

vin- och matresor – Skandinaviens mest omfattande vin- och matreseprogram

-

vinjournalistik – artiklar för vin- & matpublikationer

-

vinfotografi – ett omfattande arkiv med fotografier från vindistrikt,
http://www.bkwinephotography.com

-

vinkonsulting

BKWine arbetar med flera olika vinrelaterade aktiviteter. Den huvudsakliga verksamheten är
vinresor för vinentusiaster och för professionella som vill lära sig mer om vin och uppleva vin och
gastronomi på plats. Varje år organiserar BKWine ett trettiotal vin- och matresor. BKWines resor är
listade som World’s Top Wine Tours av världens största resetidning Travel and Leisure Magazine.
BKWine har publicerat flera vinböcker som vunnit svenska och internationella priser. BKWine
publicerar också ett nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, med runt 20 000 läsare. Britt och Per är
medlemmar i brittiska Circle of Wine Writers (CWW), Internationella Vinskribentsfederationen
(FIJEV), den franska Organisationen För Vinpressen (APV) och International Wine and Food Society
(IWFS).

