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Piemonte - Italien Erik Bj\u00f8rn Hent PDF Denne bog er en kombination af en eventyrlig fortælling om

livet, mennesker, vin, mad og traditioner i Piemonte, Italien, og kontante fakta om at købe og restaurere hus i
Italien fra A-Z. En flot udstyrs bog fyldt med fotos af skønne huse, naturen, livet, mennesker, madopskrifter,
vinen og områdets kulturelle højdepunkter. Piemonte er verdensberømt for sine vine, Barolo, Baberra, mv. for
sit spændende køkken, gamle kulturbyer og fantastiske natur. Bogen er både en fængslende historie og et
godt værktøj der vil give læseren modet og anvisninger til selv at gå i gang med at realisere drømmen om

eget hus, uanset hvor det måtte blive i Italien mv. Erik Bjørn er fotograf, med egen virksomhed i København.
Købte i 2008 en faldefærdig ruin højt oppe i bjergene i Piemonte. Med kyndig bistand fra Jesper Remo

forvandlede de ejendommen til et helt fantastisk hus, med dyb respekt for de gamle Italienske
byggetraditioner. Jesper Remo har en fortid som professionel fodboldspiller og reklamebureau indehaver. Har
gennem de seneste 10 år været bosiddende i Piemonte, og har et meget stort lokalt kendskab til området.

Jesper beskæftiger sig med at finde godt beliggende restaureringsmodne ejendomme, og med at styre lokale
håndværker som konsulent i restaureringsfasen. Har herudover en forretning der eksporterer vin og fødevarer
til Danmark. På hver sin Vespa scooter har Erik og Jesper kørt Piemonte tyndt på deres jagt efter spændende

mennesker og historier. Det er blevet til en række vidunderlige anekdoter om menneskers levemåde,
fantastiske vine, gode råvarer, madlavning, unikke opskrifter og utrolige historier. Kort sagt; Om livets gang i

en pittoresk del af Italien.
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