Fyra recept på karantändrinkar att göra hemma
Bacardi tipsar här om fyra karantändrinkar med gin eller rom som man kan göra hemma och
njuta av själv eller tillsammans med vänner på Skype.

Honey Crush
Ingredienser:
5 cl Bombay Sapphire eller annan gin
3 cl citronjuice
2 cl honungsockerlag
2 cl äppelmust eller äppeljuice
3 cl sodavatten
Ett äpple
Timjan
Gör så här:
För sockerlaget, ta 1 dl flytande honung och 1 dl varmt (men inte kokande) vatten och blanda. Blanda
sedan alla ingredienser förutom sodavatten i ett highballglas. Fyll glaset med kubis och tillsätt sedan
sodavattnet. Garnera med en äppelskiva och timjan.

Hallondaiquiri
Ingredienser:
5 cl Bacardi Carta Blanca eller annan ljus rom
3 cl färsk limejuice
2-3 teskedar strösocker
3-4 färska hallon
Gör så här:
Blanda rom, limejuice och socker i en cocktailshaker tills sockret har löst sig (använd en sked). Tillsätt
hallon och fyll cockailshakern med kubis. Skaka shakern hårt i minst tio sekunder. Dubbelsila sedan
drinken ner i ett kylt cocktailglas (använd gärna en tesil för att inte få med is eller frukt i drinken).

Mojito
Ingredienser:
5 cl Bacardi Carta Blanca eller annan ljus rom
3 cl färsk limejuice
2-3 teskedar strösocker
8-10 blad färsk mynta
7 cl sodavatten
Gör så här:
Blanda limejuice, socker och 2 cl sodavatten i highballglaset så att sockret löser upp sig. Klappa myntan
lätt och lägg i glaset. Fyll glaset med kubis. Tillsätt rom och rör om så det blandas och blir kallt. Fyll på
med mer kubis så glaset fylls. Toppa upp med sodavatten (5 cl) och rör om försiktigt. Garnera med
myntatopp.

GT Original
Ingredienser:
5 cl Bombay Sapphire eller annan gin
12 cl tonicvatten
Lime
Gör så här:
Häll gin i ett highballglas. Fyll glaset med kubis. Tillsätt sedan tonicvatten. Fyll på med mer kubis så
glaset fylls. Garnera med limeklyfta.

