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Blue Dove
Blue Dove, ten drink ma w sobie wszystko, co trzeba, żeby zachwycić gości,
którym go poczęstujemy – piękny kolor, świetny smak i nietypową dekorację
w postaci bitej śmietany na wierzchu.
Blue Curacao jest bardzo dobry na wszelakie imprezy, ponieważ nie jest ważne,
co do niego dodasz, a i tak będzie miał bajeczny kolor. Zazwyczaj używa się
syropu barmańskiego, aby drink nie był zbyt mocny, jednak do odważnych świat
należy i można zaszaleć używając alkoholową wersję Blue Curacao.
Blue Dove jest delikatny w smaku (właściwie nie czuć, że to drink z wódki),
orzeźwiający, a bita śmietana, dodana na wierzch sprawia, że jest lekko
słodkawy.
Składniki:
— 30 ml Blue Curacao
— 20 ml wódki
— lemoniada (np. Lemoniada Zbyszko)
— bita śmietana do dekoracji
Przygotowanie:
Do szklanki włożyć kilka kostek lodu i zalać Blue Curacao, a następnie dodać
wódki. Dopełnić lemoniadą, wymieszać i na wierzch nałożyć bitą śmietanę.
Podawać w szklance do drinków o pojemności ok. 300 ml.

Blue Shark
Blue Shark, w przeciwieństwie do innego drinka o równie niebezpiecznej
nazwie, czyli Piranhii, jest prawdziwym zabójcą. To idealny drink dla tych, którzy
spóźniają się na imprezę i mają do nadrobienia kilka kolejek.
Przepis pewnej blogerki na Blue Sharka składał się z samego alkoholu, ale

wtedy drink wychodzi bardzo słodki, więc zaczęła dodawać dla równowagi trochę
soku z cytryny. Znacznie lepiej wchodzi, ale i tak ma niezłe ząbki i nawet kogoś
o mocnej głowie może zwalić z nóg. Jednocześnie to bardzo prosty drink – nie
trzeba mieć shakera, miksera ani niczego poza szkłem i alkoholem.
Składniki:
— 50 ml wódki
— 50 ml Blue Curacao likier
— 50 ml ginu
— 25 ml soku z cytryny
— lód
Przygotowanie:
Do szklanki wrzuć kilka kostek lodu, wlej alkohol i sok z cytryny i mieszaj.
Likier Blue Curacao można zastąpić bezalkoholowym syropem barmańskim o tym
samym smaku, wtedy drink jest odrobinę słabszy, ale i tak czuć w nim niezłego
kopniaka.

Shot Kamikaze
Shot Kamikaze to jeden z najbardziej popularnych drinków na każdej imprezie.
Blue Kamikaze przygotowujemy z trzech składników – wódki, likieru Blue
Curacao i soku z cytryny. W kolorowych Kamikaze używa się różnych rodzajów
wódki, ale też różnych likierów. Niezmienny jest tylko świeżo wyciśnięty sok
z cytryny – dzięki niemu shoty można pić bez popijania i pije się je
z przyjemnością. Jeśli macie w domu dużo kieliszków, polecam przygotować takie
shoty w dużej ilości np. przed większą imprezą. Goście na pewno będą
zachwyceni, jeśli będą mogli wybrać sobie kolor drinka.
Takich
wariacji
na
temat
Kamikaze
i eksperymentować z kolorami swoich drinków.

możecie

tworzyć

mnóstwo

Każdy przepis wystarcza na zrobienie 3 shotów do kieliszków o pojemności 40
ml. Sposób przygotowania zawsze ten sam – składniki wstrząsamy w shakerze
i przelewamy do kieliszków.

Blue Kamikaze
— 40 ml wódki
— 40 ml likieru Blue Curacao
— 40 ml soku z cytryny
Ciemnozielone Kamikaze
40 ml czarnej wódki
40 ml likieru Blue Curacao
40 ml soku z cytryny
Zielone Kamikaze
— 40 ml wódki
— 40 ml likieru miętowego
— 40 ml soku z cytryny
Żółte Kamikaze
— 40 ml wódki
— 40 ml wódki smakowej – marakuja
—40 ml soku z cytryny
Czerwone Kamikaze
— 40 ml wódki
— 40 ml wódki smakowej – arbuz
— 40 ml soku z cytryny

Madras
Madras to bardzo prosty drink z Indii, do przygotowania którego nie trzeba mieć
żadnych skomplikowanych składników. Świetnie nadaje się na imprezy, bo jest
smaczny i ma piękny kolor.
Madras jest niezbyt mocny, ale za to słodki i pysznie owocowy.

Skladniki:
— 60 ml wódki
— 180 ml soku żurawinowego
— 60 ml soku pomarańczowego
— Lód
Przygotowanie:
Składniki wlać na lód w podanej kolejności. Można przystroić plasterkiem
pomarańczy.

Pijany kaktus
Soki z serii „owoce świata” świetnie nadają się do robienia prostych i tanich
drinków. Sok kaktusowy – właściwie z każdym alkoholem będzie dobrze smakował
i pięknie wyglądał.
Pijany kaktus to pomysł jednej z blogerek na wykorzystanie soku z kaktusa,
aczkolwiek nie można powiedzieć, że to jakiś wymyślny przepis. Drink jest słodki
i pije się go z przyjemnością – jak oranżadę. Pycha!
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