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Champagne Søren Frank Hent PDF CHAMPAGNE er et af verdens stærkeste brands. Gennem flere end
hundrede år har den gyldne festdrik med de blide bobler været tilbedt af kongelige, statsmænd, skuespillere
og sportsstjerner. I dag har folket imidlertid taget elitens festdrik til sig – ikke mindst i Danmark, hvor salget

det seneste årti er næsten fordoblet.

CHAMPAGNE er i dag store huse og big business, men det er også en vin, der ligesom alle andre vine er
lavet på druer fra forskellige terroirer. De seneste år har den nye generation af små uafhængige producenter

med deres karakterfulde håndværkschampagner netop sat fokus på, at champagne er en vin i sin egen ret, som
ikke kun bør nydes til nytår, men året rundt – og meget gerne i forbindelse med mad, også når der ikke lige er

østers og kaviar på menuen.

SØREN FRANK har i et par år gennemtrawlet Champagne og guider på sin vanlige grundige og medrivende
facon læseren gennem regionen.
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