Påskdrinkar - 10 gula drinkar.
Påskens färg är utan tvekan gul och här presenterar vi 10 gula och goda drinkar som passar utmärkt att servera till dina nära och
kära i påsk.

1. Syrlig drink med honung och ingefära.
Penicillin är en populär drink och nära besläktad med whiskey sour, men som här tillsätts med ingefära och honungslag.

Recept på Penicillin:

Penicillin.
En drink för dig som gillar syrliga whiskydrinkar. Här blandas honung, ingefära och
en rökig whisky till en riktigt smakrik variant på whisky sour.
Läs mer

2. En svårslagen klassiker!
French 75 är en uppfriskande och fräsch drink som går hem hos de allra flesta.

Recept på French 75:

French 75.
French 75 är en riktig klassiker i cocktailvärlden. Här får du ett säkert recept som
är svårt att misslyckas med.
Läs mer

3. Tropisk törstsläckare.
Den här drinken med vodkabas blandat med både mango- och citronjuice är en god och somrig drink som passar att avnjuta
under denna soliga högtid.

Recept på Mango Tango:

Mango Tango.
Mango Tango är en perfekt tropisk törstsläckare. Går även att servera som bål
om man tillsätter bubbel eller soda, is och frysta frukter.
Läs mer

4. En bubblig stämningshöjare!
Mimosa består endast av två ingredienser men är absolut inte tråkig för den delen, passar både för brunchen och som fördrink.

Recept på Mimosa:

Mimosa.
Den klassiska drinken Mimosa blandar du enkelt med apelsinjuice och
mousserande vin. Du kan givetvis också göra din egen version med andra
fruktjuicer. Men här får du ett traditionellt recept som alltid funkar.
Läs mer

5. Hyllningsdrinken.

O.P Anderson, Xanté,färskpressad äpple- samt citronjuice i denna hyllningsdrink till en av våra största stjärnor.

Recept på Ingrid Bergman:

Ingrid Bergman.
Som en hyllning till den världsberömda svenska skådespelaren så kommer här ett
fantastiskt och elegant drinkrecept med O.P. Anderson och Xanté!
Läs mer

6. Ännu en god sour!
Här blandas Koskekorvas Ginger med citronjuice och sockerlag för en välkomponerad cocktail.

Recept på Ginger Sour:

Ginger Sour.
Ginger Sour är en syrlig och supergod cocktail med en härlig ton av ingefära. En
fantastisk drink som funkar under alla årstider!
Läs mer

7. En gul smakbomb.
Harvester innehåller flera ingredienser som bidrar till en unik smakbomb.

Recept på Harvester:

Harvester.
Koskenkorva bjuder här på ett intressant drinkrecept som gör sig perfekt till
trädgårdsfesten.
Läs mer

8. Elegant drink med en twist.
I den här varianten på Sidecar tillsätts lite Rånäs brännvin för en annorlunda men god twist.

Recept på Sidecar:

Sidecar.

Sidecar är en gammal klassiker som hängt med länge i barmenyer världen över.
Här får du ett traditionellt recept med en liten twist av Rånäs Brännvin.
Läs mer

9. Möt våren med en Granskottsgimlet.
I den här unika drinken blandas Hernö gin med limejuice och lime- & granskottssyrup.

Recept på Granskottsgimlet:

Granskottsgimlet.
Bartendern Oskar Johansson ger sitt recept på Granskottsgimlet!
Läs mer

10. En italiensk klassiker.
I denna välkända drink blandas prosecco med persikopuré, alltid fräscht och alltid gott!

Recept på Bellini:

Bellini – den klassiska proseccodrinken.
Bellini är en av Italiens mest kända cocktails och görs på Prosecco och vita
persikor (succo di pesca). Vill man göra det enkelt för sig köper man färdig
persikojuice.
Läs mer

Du kanske också är intresserad av:

Påskmat 2021 - recept och dryckestips.
Påsken är en stor mathögtid och i år bjuder vi på en traditionell meny med sill, lax
och lamm. Och självklart en påsktårta delux och något gott till kaffet!
Läs mer

Så väljer du till dryck till påskmaten.
Vår dryckesexpert Mats ger dig tips på hur du väljer dryck till påskmaten samtidigt
som du får flera dryckestips till de olika rätterna.
Läs mer

Så matchar du snaps till påskmat.
Till all påskmat finns det minst ett kryddat brännvin som passar till och kan lyfta
smakerna i rätterna. Kryddmästare Jonas Odland ger rekommendationer på
snaps till påskbordets vanligaste rätter.
Läs mer

