
”There cannot 
be good living
where there is not 
good drinking”
-- Benjamin Franklin

Så er det sagt – og da jeg skulle skrive artiklen om denne 
smukke, nyttige,  inspirerende og velsmagende bog, så var 
det da også i godt selskab med en fornuftig GT.

he Connoisseur’s Coctail 
Compagnion er skabt af Njord 
Gin i samarbejde med barten-

deren Jesper Erik Skov og venner. 
 Bogen vil være en oplagt følgesvend 
og inspirationskilde til sublime cock-
tails til lækre retter, hyggelige stunder, 
socialt samvær, tankevækkende samta-
ler og nysgerrighed. 
 Vikingeguden Njord har givet navn 
til Njords udsøgte ginvarianter, som 
er håndlavet af korn, druer, kartof-
ler, tålmodighed og nysgerrighed - i 
et lille kobberdestilleri nær Aarhus i 
Jylland. Det hele koger ned til en dyb 
og kompleks smag. Hver dråbe har en 
høj kvalitet. Hvert parti har sin egen 
personlighed. Sæson, jord og sjæl be-
slutter. Nyd mysteriet. Nyd med omhu. 
 Og bogen er også skabt med omhu. 

Kærlighed til det trykte medie, det 
perfekte foto og det rigtige papirvalg. 
 For bogen og de mange fantastiske 
cocktails skal bringe os til et højere 
niveau af nydelse af et udsøgt dansk 
ginsortiment og skabe et langvarigt 
”giniverse” – ikke kun i udvalgte barer, 
men alle vegne. 
 Og det er en bog, der drager. Først på 
grund af omslaget der både er minima-
listisk, naturalistisk og samtidig med et 
frækt tvist og kreativ kant. Bling og blink 
frister og lokker. De grønne metalliske 
bogstaver. Præget på forsiden – der er 
noget spændende indeni ...
 På siderne er der både poesi, fordy-
belse, stemning og storytelling. 
 Utrolige cocktails og spænden-
de ingredienser. Altid i godt selskab 
med smukke billeder. De innovative 

og farverige cocktails er opdelt i kapitler om 
appetizers, forretter, desserter og petit fours og 
baseret på de 5 ginvarianter. 

Billederne er utroligt smukke og skaber en 
vidunderlig stemning og naturlig tørst. Papir- 
valget er genialt med det rutikke old school 
naturomslag og det smukke og matte indhold, 
der giver ro og tid til fordybelse, mens man 
nyder foto, tekst og overvejer, hvad den næste 
cocktail skal være. Luk øjnene og lad bogen 
vælge. Cheers, Enjoy and stay Curious.

’Behind every excellent 
and original idea stands 
a curious mind’
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VERY IMPORTANT PRINT ON 
VERY IMPORTANT PAPER TO 
VERY IMPORTANT PEOPLE 
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Her på siderne vil Udkom foku-
sere på, hvad der kommer ud 

af maskinerne, og hvad der står 
udstillet af kreative cases i de 

mange showrooms rundt om på 
virksomheder, bureauer, trykke-
rier og emballageproducenter. 

Vi vil til inspiration for alle i 
branchen omtale en spændende 

lille eller stor tryksag, hvor der 
er kælet for design, papirvalg, 

tryk og finish.
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Janne Høgshøj, grafisk desig-
ner, underviser på designskoler 
og direktør i Danish Connection, 
vil udvælge spændende cases, 
beskrive konceptet og oplyse 

fakta om tryksagskøber, design, 
papirkvalitet, trykkeri  

og finish mm.
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