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De single malts a premium blends, o whisky é uma das bebidas mais apreciadas no mundo, embora muitos consumidores ainda não saibam identiﬁcar seus diferentes tipos. Charles
MacLean reuniu nesse Guia ilustrado Zahar de whisky nove especialistas que esmiuçam informações essenciais para quem quer
conhecer o universo do mais nobre destilado.
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O guia revela a origem da bebida e seus vários estilos; ensina a
forma ideal de apreciá-la, com comentários de experts em degus-
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tação, e traz a referência completa das destilarias existentes no
mundo, grandes e pequenas, mostrando suas técnicas de produção, rótulos e garrafas, país por país.
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Ricamente ilustrado, o livro traz ainda uma série de mapas, para
quem quiser localizar de onde vêm os melhores blends e maltes
do mundo. Um glossário complementa a pesquisa, com o signiﬁcado de termos e expressões especíﬁcos sobre esse universo.
Como não poderia deixar de ser, a Escócia – berço das principais
destilarias – é abordada com destaque, mas o guia também apresenta marcas da Irlanda, do Reino Unido, dos Estados Unidos, do
Canadá, do Japão e de países pouco conhecidos como produtores de whisky, como Índia e Paquistão.
O Brasil é um grande mercado, principalmente para o produto
escocês, e tem crescido a cada ano. Como a maioria das marcas
citadas é encontrada em importadoras, esse guia é de grande
utilidade para os apreciadores brasileiros.
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