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BESCHRIJVING VAN HET BOEK LAROUSSE WIJNENCYCLOPEDIE
Dit boek is een compleet herziene editie van de succesvolle Larousse
Wijnencyctopedie uit 1996 waarvan reeds meer dan 30.000 exemplaren
verkocht werden.In twee grote delen leert de wijnliefhebber hoe hij de beste
wijnen uit de hete wereld kan kiezen en proeven:Wijn: smaak en genotDe
geschiedenis van de wijn - Wijn kiezen, kopen, bewaren, proeven, met
gerechten combineren - Hoe een wijnkelder aanleggen - De productie van
wijn - Nieuwe wijnmaaktechniekenWijnlanden van de wereldAlle grote
wijnstreken per land:Frankrijk (Bordeaux, Bourgogne, Champagne...) Duitsland (Rheingau, Moezel...) - Zwitserland en Oostenrijk - Italië en de
Middellandse Zee - Spanje en Portugal (porto, sherry, madera...) - Donau en
Zwarte Zee - Benelux - Noord-Amerika (Californië.) - Zuid-Amerika
(Argentinië, Chili,...) en Midden-Amerika - Australië en Nieuw-Zeeland Zuid-Afrika enz.Voor iedere wijnstreek wordt in detail gebracht: - een
gedetailleerde kaart van de wijngaarden, - de verschillende wijncategorieën,
- de classificaties, - de kwaliteitsfactoren,- de producenten en handelaars om
een goede wijnkeuze te maken.Bovendien bevat dit boek:- overzichtelijke
wijnjaartabellen- een verklarende woordenlijst van wijntermen- een zeer
uitvoerig registerDit boek werd samengesteld door een internationaal team
van meer dan 100 wijnkenners onder leiding van Franse en Britse experts.
LAROUSSE WIJNENCYCLOPEDIE, LAROUSSE | 9789401444668 |
BOEKEN - BOL.COM
Larousse wijnencyclopedie (hardcover). Dit boek is een compleet herziene
editie van de succesvolle Larousse Wijnencyctopedie uit 1996 waarvan
reeds meer dan 30.000. Ontdek de wijn en de wijngaarden, leer kiezen,
bewaren en proeven, bezoek de beroemdste wijngaarden ter wereld. Meer
dan 700 foto's, een. Larousse wijnencyclopedie (hardcover). De ontdekking
van de wijngaard en wijn - De verschillende druivenrassen - De domeinen en
hun karakteristieken - De productie. De grote Larousse wijnencyclopedie
een naslagwerk met informatie over wijnen Ontdek de wijn en de
wijngaarden, leer kiezen, bewaren en proeven, bezoek de beroemdste
wijngaarden ter wereld.Meer dan 700 foto's, een handige tabel met...
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Larousse Wijnencyclopedie. Naast uitvoerige informatie over het
produceren, kiezen, proeven en bewaren van wijn, komen ook de
belangrijkste wijnstreken van de wereld. Het woord wijn encyclopedie is bij
deze vernieuwde Larousse best wel op zijn plaats. Dit exemplaar moet je
zien als een algemeen naslagwerk over wijn Larousse wijnencyclopedie:
Ontdek de wijn en de wijngaarden, leer kiezen, bewaren en proeven, bezoek
de beroemdste wijngaarden ter wereld.Meer dan 700 foto's... Ontdek de wijn
en de wijngaarden, leer kiezen, bewaren en proeven, bezoek de beroemdste
wijngaarden ter wereld.Meer dan 700 foto's, een handige tabel met
wijnjaren. Fnac: Franse en wereldwijnen : ontdekken, kiezen, proeven en
bewaren, Larousse wijnencyclopedie, Larousse". Levering bij je thuis of in
de winkel en -5% korting op. De ontdekking van de wijngaard en wijn - De
verschillende druivenrassen - De domeinen en hun karakteristieken - De
productie van wijn en vinificatiemethoden Wijn. Larousse wijnencyclopedie |
ISBN 9789401444668 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De
Slegte.
Uniek
aanbod
(tweedehands)
boeken.
larousse
wijnencyclopedie,uitgeverij lannoo en terra wijnen uit heel de wereld
wijnen:smaak en genot wijnlanden van de hele wereld alle grote... Larousse
wijnencyclopedie | ISBN 9789020997446 direct en eenvoudig te bestellen bij
Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Koop of
Verkoop larousse op Marktplaats.nl. larousse kopen en verkopen tegen een
aantrekkelijke prijs.
LAROUSSE WIJNENCYCLOPEDIE | UITGEVERIJ LANNOO
Fnac: de referentie voor wijnliefhebbers, Larousse wijnencyclopedie,
Inconnus". Levering bij je thuis of in de winkel en -5% korting op alle boeken.
Koop nieuw of. * Al meer dan 30.000 exemplaren verkocht * 635 illustraties,
400 kleurenfoto's, 250 tekeningen en kaartjes * Herziene editie van dit
complete naslagwerk Een goeie. Bestel Larousse wijnencyclopedie Voor
23:00 besteld, morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een
inspirerend advies Issuu is a digital publishing platform that makes it simple
to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily
share your publications and get. Larousse wijnencyclopedie (LAROUSSE)| |
| 40,50 €. Boeken altijd minstens 10% goedkoper bij Makroshop.be! Ontdek
de wijn en de wijngaarden, leer kiezen, bewaren en proeven, bezoek de
beroemdste wijngaarden ter wereld.Meer dan 700 foto's, een handige tabel
met wijnjaren. De grote larousse voor de thuiskok 9789401403542 Isbn:
9789401403542 wil je meer uit je kookkunsten halen? Dan is dit boek met
recepten en ideeã«n voor elke. Levertijd: 24 uur. Auteur: Larousse, Prijs: €
45,00, ISBN/ISBN13: 9789401444668, Categorie: Boek Koop nu "Larousse
wijnencyclopedie" van "Larousse" / ISBN 9789401444668 De Larousse
Wijnencyclopedie is een uitgebreide referentie voor wijnliefhebbers. Met dit
naslagwerk leer je wijnen van over heel de wereld herkennen, kiezen,
bewaren. Op zoek naar Larousse wijnencyclopedie ? Vind je favoriete items
bij de Bijenkorf. Vandaag voor 22:00 besteld, morgen gratis thuis geleverd.
De langverwachte, compleet herziene editie van dé wijnbijbelOntdek de wijn
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en de wijngaarden, leer kiezen, bewaren en proeven, bezoek de beroemdste
wijngaarden ter. Goede wijn behoeft geen krans. De Larousse
Wijnencyclopedie is uitgegroeid tot een standaardwerk voor al wie een
goede wijnkennis wil opbouwen en kent herdruk n(...) Indien je de link zelf
hebt ingetypt, gelieve dan spelling te controleren. Indien je hier bent
gekomen via een link uit je verlanglijstje, gelieve deze dan te updaten.
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