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En explosion i munnen – så beskriver författaren Nathalie Dahlin Bengtsson 
upplevelsen när hon för första gången smakade cognac – på rätt sätt. För det 
finns många sätt att inta en dryck, men cognacens smaksensationer allt mellan 
choklad och lakrits, låter sig inte låsas upp med mindre än den rätta nyckeln. 
Och det är den hon serverar till läsaren av Cognacsboken. 
 

Boken vänder sig till nybörjare på cognacsområdet. Kryddat med vackra, inspirerande bilder av 
fotografen Jennifer Nemie tar Nathalie Dahlin Bengtsson med läsaren på en resa i cognacens förlovade 
rike, från de första trevande europeiska plantorna till det världsimperium cognacen består av idag. 
Läsaren får besöka cognacstillverkarna, smyga ner i lagringskällarna, lyfta på locken till hundraåriga 
ekfat, känna doften av nydestillerad cognac samt se när ”blendern” smakar av för att välja mellan att 
blanda cognacen eller låta den mogna ytterligare. Dessutom får läsaren smaka sig fram i aromhjulet 
såväl som lära sig blanda drinkar och naturligtvis ta del av de hemligheter som döljs bakom etiketter 
märkta VS, VO, XO... Allt serverat i form av en snygg och lättillgänglig coffee table bok, lika 
passande i mingelbaren som hemma i soffhörnan. 
 
Här ställs det mesta du trodde du visste om cognac på ända – vad som verkligen gör en cognac god, 
hur du ska dricka den, lagra den och vad som bestämmer dess smak och doft. Att cognac gärna kan 
avnjutas tillsammans med godis, eller rentav som en fräsch sommardrink är för många svenskar en 
nyhet, men i cognacens hemland Frankrike har kunskapen funnits länge och drycken älskas där för sin 
mångsidighet. Här är den manliga stämpeln på dessa droppar av guld borta, och boken riktar sig lika 
mycket till kvinnor som till män. 
 
Nathalie Dahlin Bengtsson är entreprenör och egenföretagare. Cognacsboken är hennes fjärde 
faktabok. Hon har själv franskt ursprung och har inför arbetet med boken besökt lokala 
cognacsproducenter i distriktet Cognac; från små vinodlare till multinationella leverantörer. 
Många av dem medverkar i boken med expertkunskap, liksom svenska cognacskännare och 
importörer. 
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