Här är de bästa drinkarna från populärkultur – inklusive Vesper från Casino Royale
Det är lätt att bli inspirerad när man sitter och myser framför en film. Kanske är det en
intressant maträtt, eller en häftig drink som karaktärerna på skärmen häver i sig. Ibland kan
det vara drinkar som inte går att återskapa i verkligheten, men numera brukar utformas med
människor i åtanke, för att recepten ska få bra spridning på nätet.

Artikeln är i samarbete med Nye-Casino
3 populära drinkar från filmer vi älskar
Filmskaparna kan få sina drinkar att se riktigt goda ut, och det är många kända (och riktigt bra) filmer
som fått världen att begära recepten till de här exklusiva dryckerna. I vissa fall har de kunnat återskapas
till punkt och pricka, medan man i andra fall har fått vara lite kreativ med ingredienserna som finns
tillgängliga i den riktiga världen. Här kommer 3 intressanta drinkar, med recepten inkluderade.
Butterbeer från Harry Potter
Det här är ju egentligen ingen öl, även om det finns recept som inkluderar alkohol. Just det här receptet
är alkoholfritt, och baserat på den butterbeer som finns i den amerikanska nöjesparken Universal
Studios. Butterbeer är en söt dryck med toner av kola och vanilj.
Recept:
1 burk Cream Soda (det vanligaste märket som säljs i Sverige är White Rock, som säljs på burk)
1 tesked (eller efter smak) Butterscotch Syrup (Monin är ett känt syrup-märke och denna smörkola-smak
finns tillgänglig i en del svenska nätbutiker)
Vispgrädde

Häll upp cream soda, och ha i syrupen. Rör om ordentligt. Vispa grädden och ha eventuellt i en skvätt
syrup där med, alternativt lite vaniljsocker. Servera butterbeeren i ett ölglas och skeda försiktigt på
grädden. Klart!
Vesper Martini från Casino Royale
James Bond älskar sina drinkar, men den mest ikoniska drinken är ändå Vesper, en martini mest känd
från bondfilmen Casino Royale. Det är en ganska simpel drink, men den håller hög klass. Den passar
dessutom perfekt för casinospelaren, och att skaka ihop ett glas en söndagskväll framför nätcasino är en
avslappnande upplevelse. Aksel Christensens guide ger en bra bild av hur casinovärlden ser ut idag för
den som är ny till det hela.
Recept:
45 ml Gordon’s gin
15 ml cl Absolut vodka
7 ml Lillet Blanc (i filmen ska det vara Kina Lillet, men den finns inte tillgänglig längre och då fungerar
Blanc som ett hyfsat substitut)
Häll spriten i ett glas, fyll glaset med is och skaka med en shaker. Det går även att bara hälla allt direkt i
en shaker annars, om det känns enklare. Sila sedan drinken i ett martiniglas, och lägg i en avhyvlad bit
citronskal. Självaste Bond hade nog godkänt den här drinken!
White Russian från The Big Lebowski
En klassisk drink, från en skön film. The Dude gillar verkligen sina White Russians, något som går att
bevittna i de många scener som han blandar denna drink. Även detta recept har simpelt med endast 3
ingredienser, utan att någon drinkexpertis krävs.
Recept:
60 ml Absolut vodka
30 ml Kahlúa
30 ml grädde
Häll ingredienserna i ett glas, över is. Rör om och njut. Enklare än så blir det inte, och ändå får man en
rik och fyllig smak.
Det är bara att inhandla ingredienserna, välja favoritdrinkarna och imponera både vänner och familj med
de här enkla recepten. All sprit som behövs för de här recepten går att hitta hos Systembolaget. Kom
ihåg att man behöver vara över 18 för att dricka alkohol och spela på casino.

