
DRINKI bezalkoholowe 

1. Kopciuszek  

50 ml soku pomarańczowego 

50 ml soku ananasowego 

5 ml soku cytrynowego 

10 ml syropu cukrowego 

25 ml wody sodowej 

lód 

Wymieszaj wszystkie soki z syropem cukrowym. Przelej do szklanki. Dolej wodę, wrzuć 

kostki lodu i udekoruj plastrem cytryny. 

2. Virgin Sex On The Beach * 

40 ml syropu brzoskwiniowego, 

150 ml soku pomarańczowego, 

150 ml soku żurawinowego, 

kostki lodu, 

do dekoracji plasterek pomarańczy. 

Wszystkie wymienione w przepisie składniki mieszamy w shakerze, przelewamy do długiej 

szklanki i dodajemy kostki lodu. Możemy szkło udekorować plasterkiem pomarańczy. 

3. Drink Cocorange * 

70 ml soku pomarańczowego, 

15 ml syropu kokosowego, 

15 ml syropu malinowego lub grenadiny, 

kostki lodu. 

Odmierzone soki wraz z syropami przelewamy do shakera wraz z kostkami lodu i mieszamy. 

Przelewamy to po jakimś czasie do wysokiej szklanki. Możemy się także pokusić o dekorację 

z cukru bądź owoców. 

4. Pinacolada * 

40 ml soku ananasowego, 

40 ml syropu kokosowego, 

kruszony lód. 

Składniki odmierzamy i mieszamy w shakerze. Wysoką szklankę napełniamy do połowy 

kruszonym lodem, a następnie przelewamy napój. 

5. Błękitny drink z Curacao 

50 ml syropu blue curacao 

200 ml Sprite 
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drobno pokruszony lód 

plasterek cytryny 

Do szklanki włóż lód. Wlej sprite, a następnie po ściance syrop blue curacao. Udekoruj 

cytryną. 

6. Marchewkowa Witaminka * 

200 ml soku z marchwi,  

100 ml soku pomarańczowego,  

250 ml śmietanki,  

rozkruszone kostki lodu 

W shakerze mieszamy składniki, dodajemy lód i znowu mieszamy. Szklankę możemy 

ozdobić plasterkiem pomarańczy. 

7. Bezalkoholowe Mohito * 

pół limonki – pokrojonej w plastry 

kilka kostek lodu 

6-7 listków świeżej mięty 

1 łyżeczka miodu 

sprite 

woda gazowana 

  

Do wysokiej szklanki wrzuć mięte i limonkę. Dodaj łyżeczkę miodu. Następnie zasyp lodem 

do wysokości około 2/3 szklanki. Na końcu uzupełnij spritem i woda gazowaną w proporcji 

1:1 

  

8. Bezkrwawa Mery 

  

200 ml świeżo wyciśniętego soku pomidorowego 

2 posiekane dymki 

sok z 1 cytryny 

po pół łyżeczki tabasco i sosu Worcestershire 

kilka kostek lodu 

łodyga selera 

Miksujemy składniki drinka, wlewamy do wysokiej szklanki, do środka wkładamy łodygę 

selera 

9. Drink Amazons * 

 

150 ml świeżego soku z pomarańczy, 

150 ml soku ananasowego, 

15 ml syropu marakujowego, 

15 ml syropu Blue Curacao (do kupienia w sklepach spożywczych i na aukcjach 

internetowych), 
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kostki lodu, 

bita śmietana. 

Soki wlej do shakera. Zamieszaj. Do szklanki wrzuć lód. Wlej soki i udekoruj bitą śmietaną. 

10. Drink Diabolo * 

 

250 ml gazowanej wody mineralnej, 

50 ml syropu brzoskwiniowego, 

1 cytryna, 

1 łyżeczka cukru, 

kostki lodu. 

 

Wyciśnij sok z cytryny i wymieszaj z wodą gazowaną oraz cukrem. Lemoniadę i syrop wlej 

do kielicha blendera. Wsyp kostki lodu, a następnie całość zmiksuj. 
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