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Verdens whisky Charles MacLean Hent PDF Forlaget skriver: Over 650 detaljerede smagsnoter og
afbildninger af de mest spændende maltwhiskyer, blends og grains fra hele verden. Hoveddelen er opdelt i
lande. Den beskriver mærkerne i alfabetisk orden hos hovedproducenterne i Skotland, Irland, USA, Canada
og Japan efterfulgt af whiskyer fra andre dele af Europa, Sydasien, Australien og Afrika. Ikke alene dækker

den produktionen hos både små og store whiskydestillerier, men den omfatter også et bredt udvalg af
blendede whiskyer. Ind i mellem oversigterne over verdens whiskyer er der artikler om produktionsprocesser

og de forskellige whiskytyper, portrætter af bestemte destillerier og ’guidede ture’, der går gennem
whiskyregionerne i Skotland, Irland, USA og Japan. For ingen oplevelse forstærker nydelsen af whisky så

meget som et besøg på et destilleri i aktion, hvor man kan nyde duftene, få en fornemmelse af den dygtighed,
dedikation og tid, der skal til for at fremstille den udsøgte spiritus, og naturligvis at smage en dram lige ved

kilden.
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