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En ny serie vinböcker, med Bordeaux och Toscana, lanseras av BKWine och Tukan förlag
Guide till vinets värld är en ny bokserie som lanseras i dagarna. De två första titlarna i serien
handlar om Bordeaux och Toscana. Böckerna innehåller lättsam men faktaspäckad information
om vindistrikten och är rikt illustrerade. Böckerna är gjorda av Britt och Per Karlsson, BKWine, och
utgivna på Tukan förlag. Mer information: http://www.bkwine.com/guide-vinets-varld/. Böckerna
finns nu tillgängliga i handeln.
Boken Bordeaux, vinerna, distrikten, producenterna är en oumbärlig guide för den som vill veta
mer om detta världsberömda vindistrikt, dess viner och vinproducenter. I Bordeaux gör man några
av världens mest berömda viner, framställda i anrika slottskällare. På senare tid har distriktet
orättvist fått rykte om sig att producera ouppnåeliga lyxviner. Men så är det inte.
Toscana, vinerna, distrikten, producenterna berättar om alla goda viner som finns i denna region.
Boken tar med läsaren till de olika vindistrikten och ger tips om var man hittar de mest spännande
vinerna, de bästa vinproducenterna och den mest genuina maten.
Karin Alfredsson, förlagschef på Tukan förlag, kommenterar den nya bokserien: ”Vi är väldigt glada
och stolta över att kunna presentera en helt ny serie guideböcker till världens viner och vinregioner,
skrivna av två av Sveriges kunnigaste vinskribenter.” I höst fortsätter serien med fler titlar.
Britt Karlsson, en av skribenterna bakom böckerna, säger i sin tur: ”Det här är ett ambitiöst projekt vi
startat tillsammans med Tukan. Vi vill ge svenska vinintresserade modern och korrekt information
om världens vindistrikt, på ett helt nytt sätt. Lättläst men samtidigt faktafyllt. Vi börjar med några av
Sveriges mest populära vindistrikt, Bordeaux och Toscana. Det är böcker för den som ska resa dit
eller för den som bara vill resa hemma i soffan och lära sig mer för att njuta mer av vinet och
maten.”
Böckerna i serien Guide till vinets värld är i behändigt häftat pocketformat och innehåller även
översiktliga kartor. Varje bok omfattar cirka 130 sidor. Alla böcker är rikt illustrerade med fotografier
från författarnas eget arkiv.
Böckerna i serien Guide till vinets värld är helt nyskrivna. Idag händer det mycket i vinvärlden, lagar
och regler förändras, konsumenternas smak utvecklas, nya producenter dyker upp, vinstilar
förändras, nya vindistrikt dyker upp på hyllorna. Böcker och texter som är skrivna för ett antal år
sedan är ofelbart inaktuella. Här får läsaren aktuell information från experterna. Böckerna i serien
Guide till vinets värld är skrivna av några av Sveriges mest vittberesta och prisbelönta vinskribenter,
Britt och Per Karlsson.
För recensionsexemplar: kontakta Tukan förlag eller BKWine.
Titel: Guide till vinets värld: Bordeaux, vinerna, distrikten, producentera. ISBN: 978-91-7617-367-1
Titel: Guide till vinets värld: Toscana, vinerna, distrikten, producentera. ISBN: 978-91-7617-366-4
Författare: Britt Karlsson & Per Karlsson
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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
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Marikka Lindahl, tel. 031-10 20 25, e-post: marikka @ tukanforlag.se

Om 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).

