Hur kan en onlinekurs hjälpa dig att bli whiskyexpert?
Whisky är en otroligt populär dryck. Dess smak är väldigt distinkt och är något som uppskattas
av många. Därmed är det många som engagerar sig i dessa drycker, och tycker det är otroligt
kul att ta del av dess historia och vad det är som skiljer olika varianter från varandra. Av den
anledningen är det många som vänder sig till whiskyexperter för att ta del av denna
information och kunskap, men med hjälp av internet kan även du bli en whiskyexpert med
några få knapptryck.
Artikeln är i samarbete med Hajper

Bli expert på whisky med hjälp av kurser online
Att internet har blivit mer populärt under årens gång går knappast att förneka. Allt fler saker är numera
onlinebaserade, exempelvis handel genom e-butiker, streaming av filmer och serier, men saker som
casinospel har även flyttat online, något som ses hos onlinebaserade casinon som exempelvis Hajper.
Det har aldrig varit enklare att bli expert på whisky än i dagens moderna samhälle. Internet kryllar av
kurser och utbildningar som du kan ta del av, varav många är helt kostnadsfria.
Många företag erbjuder dessa utbildningar både online och i verkliga livet, vilket gör att du själv kan
bestämma om du vill träffa andra entusiaster i verkliga livet, eller om du hellre sitter hemma i soffan eller
sängen samtidigt som du lär dig om ditt intresse.
Det finns självklart även massvis med videor på platser som Youtube och sociala medier, men här får du i
regel inget certifikat eller formell utbildning. Det betyder dock inte att kunskapen eller informationen är

sämre eller mindre värd, utan betyder endast att det blir svårt för dig att bevisa att du faktiskt har gått
en utbildning.
Skapa din egen whisky
Kan man göra sin egen whisky? Ja, det är faktiskt möjligt, och betydligt enklare än vad man först tror. De
flesta whiskytillverkare delar gärna med sig av processen och tips som gör att du själv kan skapa din
egen variant, men det är självklart väldigt svårt att få den lika bra som när proffsen gör den.
Hur som helst kan det vara kul att vid något tillfälle försöka skapa sin alldeles egna whisky, även om den
inte blir riktigt lika god som de som säljs i affären.
Summering
Att bli expert på whisky kan vara otroligt roligt för de som har intresse för drycken. Vad många inte vet
är att det dock inte krävs fysiska utbildningar för att kunna kalla sig själv för whiskyexpert, utan det finns
massvis med onlinebaserade kurser och utbildningar.
Om du vill bli certifierad måste du gå en utbildning som erbjuder certifikat, men om du endast söker
kunskapen och informationen utan att bry dig om certifiering går det alldeles utmärkt att kolla på
kostnadsfria videor på Youtube eller läsa kostnadsfria guider på diverse hemsidor.
Du kan även testa att göra din egen whisky om du har tid, engagemang och utrustning. Det finns otaliga
guider att tillgå online, och kan vara en väldigt rolig grej att testa tillsammans med likasinnade
whiskyälskare. Du måste dock vara beredd på att det kan ta tid innan man får kläm på det, så förvänta
dig inte whisky i toppkvalité de första gångerna du testa att skapa en egen variant. Ha så kul!

