
Steffo Törnquists spritbibel utsedd till världens bästa spritbok
I helgen utsågs vinnarna för kok- och dryckesböcker i Paris vid Gourmand World Cookbook Awards. I kategorin ”Spirits Book –
Best in the world” vann Steffos spritbibel.

– Att få pris för bästa spritbok i världen gör en ödmjuk, konkurrensen som man ser här är hård. Det är mycket själ nedlagd i boken och det
känns som det var mödan värt, säger Steffo Törnquist som var på plats i Paris vid prisutdelningen.

Steffos spritbibel utkom i september i höstas och har redan sålt slut en första upplaga. I boken guidar Steffo läsaren genom spritvärlden: från
udda spritsorter som absint och arrak till giganter som whisky, cognac, rom och vodka. Han krossar myter, beskriver processer, berättar
anekdoter, tryfferar med topplistor och tips. Dessutom innehåller boken ett stort antal mat- och drinkrecept. Samt snapsvisor!

Steffo Törnquist är programledare i tv, föreläsare, krönikör och har tidigare gett ut en handfull böcker om livets njutningar.

För mer information vänligen kontakta:

Kristoffer Lind, tel +46 70728 55 43, kristoffer@lindco.se,

Bo Masser Gourmand International, tel +46 70 66 77 388, bo@gourmandbooks.com

Lind & Co är ett av Sveriges största oberoende förlag och publicerar sammanlagt mellan 80 och 90 titlar per år. Utgivningen rymmer allt ifrån
svensk och utländsk skönlitteratur, i form av prisbelönta romaner, lågmälda klassiker, uppseendeväckande livsberättelser och
kvalitetslitteratur, till fackböcker i en rad olika ämnen som ekonomi, politik, historia, hälsa, erotik, äventyr, mat och handarbete. Den höga
aktualiteten och bredden enar utgivningen.

Lind & Co startades 1999 av den då endast 19-årige Kristoffer Lind. Sedan dess har förlaget expanderat kraftigt och består idag av Lind &
Co, Fischer & Co, Känguru, Xstory och Grönköpings Veckoblad – alla samlade på en gemensam redaktion.
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