De bästa drinkarna att beställa på casino
Att spela casino är livet för många. Vissa gillar att spela på landbaserade casinon, medan andra
älskar att spela casino i mobilen. Hur är det då med att dricka i kasinot? Jo, det kan man
givetvis göra oavsett hur man väljer att spela. Vilka är då de bästa drinkarna på casino?

Artikeln är i samarbete med Cvasino
Här får man veta vilka de mest populära och bästa drinkarna är när man vill dricka i casinot. Författaren
Dominic Andreasson (läs mer om honom här) har skrivit en artikel med tips som funkar, oavsett om man
spelar framför datorn, i mobilen eller på ett landbaserat casino. Sedan ska det också ses på vad drinkar
och spela har att göra med varandra och hur detta kan påverka en spelare.
Dricka i kasinot – De bästa drinkarna
Att dricka i casinot är inget nytt. Detta är något som landbaserade casinon spunnit på i decennium.
Givetvis är det ju jättebra att fulla kunder spelar. De har ju mindre koll på hur mycket de förlorar.
Det är lätt att tänka sig att whiskey on the rocks skulle vara den perfekta och tuffa rock drinken när man
spelar. Hur som helst ska man fråga sig vad som händer när man ska göra ett val efter tre whiskey
innanför västen? Ja, det säger sig självt att detta inte påverkar spelandet positivt.
Givetvis går det att dricka i casinot utan att bli full. I det fallet handlar det om cocktails. Här kan detta
vara drinkar gjorda på rom, gin eller vodka. Några av de allra vanligaste är rom och cola, vodka Redbull
och gin och tonic. Som man snabbt ser, enkla och klassiska val.
Visst man dricka i Sverige vid spel på alla casinon på nätet. Den svenska spellagen säger inget om detta.

Den stora frågan är, vilket omdöme har man som svensk spelare när man har ett par drinkar i kroppen?
Hur som helst finns det bara ett val om man vill ha full spelkoll. Det är att avstå från alkoholen och dricka
de bästa alkoholfria drinkarna på casino. På så sätt håller man bra koll på sig själv och sitt spelande.
Säkrare att spela casino på nätet
På internationella casinon är drinkarna gratis. Det är inte fallet på landbaserade svenska casinon. Här
säger reglerna för ansvarsfullt spelande emot detta. På så sätt kan det vara lika bra att spela på alla
casinon på nätet. Dessutom är detta säkrare än att spela på landbaserade internationella casinon.
När man väljer att spela casino på nätet hemma, så väljer man också vad som ska finnas vid sidan under
spelets gång. Ja, det är inte gratis som på internationella landbaserade casinon. Dock kanske man har lite
mera kontroll i hemmet än vad man skulle ha i festliga och glittriga lokaler. Utöver det är ju valet ens
egna. Kanske har man några favoriter i hemmet som de inte har på ett landbaserat casino.
Spela inte med för många av de bästa drinkarna i blodet
Något man alltid ska veta, är att intag av alkohol försämrar förmågan att göra de rätta bedömningarna.
Särskilt gäller detta spel om pengar. Då känner man sig, efter ett antal drinkar, mycket mera våghalsig.
Detta leder då till något som gör att många spelar för mer än de har råd med, vilket inte alls är positivt.
Med det sagt ska man alltid spela för att det är roligt, inte spela för mer än man har råd med och aldrig
spela onykter.
Slutsats – De bästa drinkarna på kasino
För att sammanfatta de bästa drinkarna på kasino, så ska de drickas med måtta så länge man tänker
spela. Ja, även efter detta för att få ut så mycket av tiden som möjligt. Det bästa valet är att inte dricka i
casinot då det handlar om alkoholhaltiga drycker. Om man ändå gör det så ska man dricka med måtta.
Enkla vanliga drinkar med lite alkohol.

