De mest ikoniska drinkarna i ﬁlmer och tv-serier
Genom åren har det funnits många populära drinkar i både filmer och tv-serier. Man kanske
inte kan leva som sina favoritkaraktärer, men man kan i alla fall dricka samma drinkar som de.
Här har man listat några av de mest ikoniska drinkarna som vi har sett på filmduken. Titta
igenom listan och besök sedan Systembolaget för att beställa hem det som behövs för att göra
goda drinkar.

Artikeln är i samarbete med Casino Topplistan
Bjud in familj och vänner på en fest där ni testar på de ikoniska drinkarna. Dricker du inte alkohol är det
inte något problem. De flesta drinkar kan du blanda till precis som vanliga drinkar, men utan alkohol.
Vesper Martini – Casino Royale
Det går inte att nämna kända drinkar i filmer utan att ta med Vesper Martini i Casino royale. Den
klassiska James Bond-filmen med Daniel Craig, där han spenderar sin tid med att spela på Casino royale.
I filmen finns självklart den klassiska Bond-repliken “Shaken not stirred?” med.
Vill du blanda till drinken själv och spela på casino? Du kan besöka CasinoTopplistan.com för att hitta ett
casino att spela på. För att göra en Vesper Martini behöver du:
2 cl vodka
6 cl gin
1 cl Lillet blanc
Citronskal för garnering
Cosmopolitan – Sex and the City
Sex and the City handlar om fyra kvinnor och deras liv i New York. Det är en serie som fortfarande är
väldigt populär och diskuterar ämnen som inte tidigare diskuterats så öppet i en tv-serie. En drink som
blev särskilt populär tack vare Sex and the City är Cosmopolitan. Det finns många olika varianter av
Cosmopolitan som du kan göra till hemma, men vill du göra den klassiska behöver du:
4 cl tranbärsjuice
4 cl citronvodka
2 cl Cointreau
Sätt på dig dina snyggaste kläder, träffa vännerna och bege er ut på stan. Eller gör en Cosmopolitan
hemma och titta igenom alla säsonger och de två filmerna som finns av Sex and the city.
White russian – The Big Lebowski
Slackerstilen har aldrig sett så bra ut som på Jeff Bridges. Han är känd för roller där han spelar någon
med en flummig personlighet, långt hår, sandaler och morgonrock. Förutom det är han även känd för att
ha en White Russian i sin hand. Till en sådan behöver du följande:
4 cl vodka
2 cl Kahlúa
Mjölk eller grädde (eller båda!)
Is
Red Eye – Cocktail
Vi kan inte utesluta filmen Cocktail med Tom Cruise från vår lista. Det är en komedi vars handling
centreras runt karaktären Brian Flanagan; en kille med stora drömmar som jobbar som bartender och
har drömmar om att äga och driva en bar. En drink som blev känd från filmen, och som sägs kunna lindra
baksmälla, är Red Eye, som innehåller lite annorlunda ingredienser. För att själv göra den behöver du
följande:
3 cl vodka
3 cl worcestershiresås
En lageröl

Ett okokt ägg
En halv citron
Red Eye är nästan mer en måltid än en drink. Varför inte prova att göra den och se vad du tycker. En
drink med ett rått ägg i är alltid intressant att prova.
Gin and Tonic – 21

En annan film som baserar sig på ett casino är filmen 21. Det handlar om Ben som försöker skaffa pengar
för att plugga till läkare och han gör det genom att spela på casinon i Las Vegas. Drinken han beställer är
en Gin Tonic, en drink som många uppskattar. Groggen har anor som sträcker sig så långt bak som till
1700-talet. Förutom filmen 21 ser du också Gin Tonic i den populära och älskade tv-serien ”How I met
your mother”. Intresset för gin ökar ständigt och det finns flera olika sorter att välja mellan. För att göra
en Gin Tonic behöver du göra följande:
4–6 cl gin
Tonic soda
Lime
Kaffe – Friends
Trots att detta tekniskt sett inte är en drink kan vi inte glömma bort kaffe från tv-serien Friends. Det är
en serie som helt centrerar kring vänner som sitter på ett kafé och njuter av livet. När det kommer till
kaffe finns det många rostningar och bönor att välja mellan. Självklart kan du även göra drinkar som är
baserade på den svarta varma drycken. Några populära drinkar som innehåller kaffe är:
Espresso Martini:
3 cl Vodka

3 cl Kahlúa
6 cl Espressokaffe
Irish Coffee:
3 cl irländsk whiskey, till exempel Jameson
1 tsk farinsocker
2 dl starkt och hett kaffe
3 msk vispad grädde

