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Emoticono Drink
Ingredients
1 beguda de llima llimó
1 i ½ tassa de suc de pinya
1 tassa de suc de taronja

Preparació
Barrejar tot suaument i afegir el gel.
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Còctel Carnaval
Ingredients
2 cullerades de suc de llimona
½ cullerada de sucre blanca
2 gotes d’angostura
1 beguda de Ginger Ale
Glaçons de gel

Preparació
Posar el suc de llimona i el sucre en un
got alt amb els glaçons de gel.
Remoure per barrejar i després afegir el
Ginger Ale.
També pot utilitzar-se soda ben freda enlloc
de Ginger Ale.

San Francisco
Ingredients
4/9 de suc de taronja
1/9 de suc de llimona
2/9 de suc de pinya
1/9 de suc de préssec
1/9 de suc de granadina.

Preparació
Afegir tots els ingredients a la coctelera i
agitar-la bé.
Es serveix en la copa preparada
anteriorment. Es pot posar, com a
decoració, una cirera confitada al fons o
mitja rodanxa de llimona o de taronja en
el perfil del got.

Copa Mediterrani
Ingredients
El suc d’1 aranja
El suc d’1 taronja
El suc de 2 mandarines
Encenalls de llimona
Gasosa de llima llimó
Gotes d’essència de flor de taronger
(opcional)

Preparació
Prendre tres mides de gel picat a punt mig.
Vessar el suc de l’aranja, després el de
taronja i finalment el de mandarina. Agregar
la gasosa amb força, per tal que faci
escuma. Decorar-ho amb encenalls de
llimona i afegir dues o tres gotes d’essència
per got.

Servir en got llarg; decorar prèviament el
perfil amb sucre (per fer-ho, passar el perfil
del got per mitja taronja o bé per clara d’ou
i submergir en un plat cobert de sucre
blanca o morena).

Còctel Manga
Ingredients
1/3 suc de llimona
1/3 suc de taronja
1/3 suc de plàtan

Preparació
Batre en una coctelera amb gel trossejat.
Servir en un got alt, amb una rodanxa de
llimona i una cirera confitada.


