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Vin kan mere end blot få promillen i top,
den skaber hygge
Det er et misforstået koncept, at en sammenkomst blandt venner ikke er fuldendt
før alkoholen er blevet serveret og promillen flyder i blodet. Der er så mange
varianter af alkoholfri alkohol der stadig garantere en fantastisk aften blandt de
nærmeste. Læs mere nedenunder om hvordan man kan nyde sin aften med et
dejligt og fornuftigt glas vin

Man behøver ikke miste den glamourøse sans
Vin bliver drukket blandt venner og sine nærmeste. Det er et så typisk
koncept, at det næsten kan kaldes en tradition, at når man sidder ved
middagsbordet, skal der serveres vin for sine gæster. Problemet er dog i disse
situationer, at man jo muligvis også skal hjem fra denne fremragende middag
igen. Aftenen kommer altid til en ende når folk har drukket ud, og så det er
tid til at køre hjem. Mange har muligvis stået i den situation at være udvalgt
som den ædru chauffør. Mange mennesker har muligvis heller ikke noget
imod dette, og tager gerne en aften uden alkohol. Men det burde ikke
begrænse dem for at deltage i indtagningen for aftenen. Det burde ikke
begrænse dem for også at nyde et glas dejlig vin. For vin er nemlig ikke kun
lavet for at kunne drikke sig fuld, det er også lavet for at nyde smagen af de
dejlige friske druer om sommeren. alkoholfri vin giver mulighed for ikke at
skulle sige nej til et dejligt glas.
Derudover fordele der kan opnås ved et glas alkoholfri vin:
•
•
•

Færre kalorier
Vakuum destillationen holder på vinens smagsstoffer
Drikkes uden påvirkning på kroppen

Det er et fremragende alternativ
Vin er en respekteret form for alkohol der ikke tylles ned, men som nydes. Det
er en form for alkohol der bliver dyrket og samlet på. Det er for nogen endda
en hobby og fritidsinteresse. En hobby som folk er villige til at bruge mange
penge på. Vin smager nemlig udsøgt. Man ville ønske man kunne drikke det
hele tiden, og det er dette alkoholfri vin giver en mulighed for. Så ville man
kunne nyde et glas vin når som helst og hvor som helst, uden at tænke på
hvordan det muligvis kan påvirke din krop. Kroppen har nemlig ikke godt af al
den alkohol der indtages ugentligt. Især i Danmark er vi kendte for at have en
meget høj alkohol indtagelse. Det bliver en vane i mange tilfælde. Det ville
derfor være meget sundere at indtage et glas alkoholfri vin til middagen,
skolehjemsamtalerne eller på stranden.
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