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Cocktail
til hele
aftenen
Så fik vi styr på champagnen.
Men hvis du får nok af
bobler i løbet af aftenen,
er her nogle bud på gode
cocktail til årets sidste
dag. Disse drinks
passer til forskellige
tidspunkter på
aftenen
TEKST DrinksMeister

Side 2

TIRSDAG
27. DECEMBER 2011

ANNONCETILLÆG

Under maden
Øl-drink
Under maden vil man
typisk ikke drikke så
mange drinks, da øl og
vin i de fleste tilfælde
vil være det bedste
valg. Men vil du gerne
have lidt afveksling,
eller er du bare ikke
den store fan af øl
eller vin, så kommer
her et bud på, hvad du
kan gøre: Man kan
faktisk godt lave
drinks med øl, og de
passer især godt til
mad, da der helt
naturligt er en hel del
ølsmag tilbage. Men
eftersmagen kan
piftes op og gøres
lækker:
• 12 cl øl (undgå pilsner,
medmindre du er vild
med dem. Prøv for eksempel en Corona)
• 2 cl Danzka Citrusvodka
• Et par limebåde

Til desserten
Hammergod drink med gin
• 1 frisk passionsfrugt
(passionsfrugtsirup kan
ikke erstatte den friske
udgave)
Mos lime i bunden af en
shaker, og tilføj herefter
vodka og alt frugtkødet
fra passionsfrugten.
Shake med is, og si over i
et koldt ølglas.
Fyld på med Corona.

Søde drinks er en
dessert i sig selv, så
her er en drink, som
ikke er så sød, for at
opveje den sikkert
søde dessert, du alligevel står over for.
Den kræver en del
indkøb, men det er
besværet værd. Fantastisk samspil
mellem ingredienserne skaber en
harmonisk cocktail,
der bestemt er en
nytårsfest værdig.
• 4,5 cl gin (Geranium er
ganske udmærket)
• 1,5 cl brandy
• 4 cl frisk jordbærsaft
• 4 cl ananasjuice
• 1,5 cl Gomme
• 1,5 cl frisk lime-/citronjuice
• Twist: citronskal, der
bliver vredet over glasset
Shake alle ingredienserne

med isterninger, og si
dem over i et
afkølet cocktailglas. Resultatet er en
yderst harmonisk cocktail, der både
visuelt, duftog smagsmæssigt er i
topklasse.
Dufter af
citronfromage – af
sommer og
citrus.
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Efter maden
Blackberry Caipirinha
Det sker, at man får
spist lidt for meget af
den gode nytårsmad,
og det er derfor en
god idé at fokusere på
lette drinks, der ikke
er alt for søde og fede.
Caipirinha-klassikeren uden brombær er
også en god drink,
men er du ikke helt til
en så frisk-bitter
drink, så prøv denne
herlige variant.
• 4 cl Pitú (eller
Ypioca/Sagatiba)
Cachaca-rom
• 2 cl brombær-sirup
(Monin)
• Friske brombær
• Friske limebåde
• Eventuelt rørsukker

Mos lime og
brombær (gem
et par til pynt)
i drinksglasset.
Tilføj knust is,
og derefter
Cachaca’en.
Rør godt
rundt, pynt
med et par
brombær
øverst i glasset, liggende
på den
knuste is, og
server med
sugerør.

I samarbejde med
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De sidste ...
Når trætheden
melder sig, men du
ikke er klar til at gå i
seng, så prøv disse
dejlige varme drinks
med kaffe.
Westerhaws-coffee
• 15 cl varm kaffe, som
du bedst kan lide den
(dog uden sukker, mælk
med mere)
• 3-4 cl Westerhawsolie
(shot på 35 procent,
med smag af engelsk
lakrids)
Power-coffee
• 1/3 varm kaffe
• 1/3 Baileys
• 1/3 Kahlua
Sød, varm kaffedrink
som slår fra sig. Så lav
den ikke i dit største
kaffekrus.

