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Bliv festens ubestridte bartender og forkæl dine gæster med klassiske drinks som Pink Cosmopolitan, White
Russian, Ævle Bævle, gin fizz, old fashioned. Mere end 100 klassiske drinks forklaret så alle kan lære at lave

fantastiske og festlige drinks.

Med denne bog får du en let og overskuelig guide til hvordan du hurtigt og nemt kan lave lækre drinks- til
både hverdag og fest. Du lærer også nogle bar-tricks og bar-ord undervejs. Er der et ord du ikke så har vi

inkluderet en miniordbog.

Er du og gæsterne til alkoholfrie drinks, har vi inkluderet et kapitel med disse.

Bo Tranberg er en passioneret drinks-ekspert, iværksætter og foredragsholder. Han har bl.a. startet
MixMeister, der holder eksklusive drinks-events og sælger udstyr og tilbehør til drinks. Bo driver desuden en

lang række websites med drinks som omdrejningspunkt.
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