
Mittaa tarjoilulasiin 2 tl ruokokidesokeria, 2,5 cl limemehua ja tilkka
soodavettä. Sekoita, kunnes sokeri sulaa.
Purista mintunlehtiä kevyesti käsiesi välissä ja lisää ne lasiin.
Lisää 5 cl rommia ja täytä lasi jäillä.  Pyöräytä juomaa pitkävartisella
lusikalla muutaman kerran, jotta jäät jäähdyttävät raaka-aineet.
Täytä lasi soodavedellä ja nostele juoma lusikalla kevyesti sekaisin - älä
vatkaa, jotta soodaveden kuplat eivät karkaa! Tarkista maku ja lisää
tarvittaessa sokeria tai limemehua.
Koristele drinkki mintun oksilla. 

1.

2.
3.

4.

5.

VALMISTUS

VINKKI
Jos haluat valmistaa juoman nopeammin tai teet useamman drinkin kerralla, voit käyttää sokerin

tilalla sokerisiirappia

1 annos

Mojito

AINEKSET
5 cl kuubalaista vaaleaa rommia

2 tl vaaleaa ruokokidesokeria

2,5 cl tuorepuristettua limemehua

10-15 lehteä tuoretta minttua

soodavettä

jäitä

koristeeksi mintun oksia



Mittaa tarjoilulasiin 5 cl giniä.
Täytä lasi jäillä.
Pyöräytä giniä ja jäitä lasissa pitkävartisella lusikalla muutaman kerran,
jotta juoma ja lasi jäähtyvät.
Kaada joukkoon 10-15 cl tonic-vettä. Laita alkuun mieluummin liian
vähän kuin liian paljon, tonicia voi aina lisätä myöhemmin.
Nostele juoma sekaisin lusikalla.
Koristele juoma makusi mukaan.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

VALMISTUS

VINKKI
Koristelulla voi korostaa ginin ja tonicin yhdistelmän erityispiirteitä ja koristella esim syötävillä

kukilla kukkaiselle vivahtavan juoman. Timjamin oksalla taas yrttisyyttä korostavan drinkin.

1 annos

Gin & Tonic

AINEKSET
5 cl giniä

10-15 cl tonic-vettä

jäitä

koristeeksi makusi ja valitsemasi

ginin mukaan esimerkiksi

sitrushedelmän lohko, yrtti, marja

tai mauste



VALMISTUS

VINKKI
Juoman maut tulevat vielä paremmin esille, jos lisäät hyppysellisen suolaa.

1 annos

Whisky Sour

AINEKSET
4 cl viskiä

2 cl tuorepuristettua

sitruunamehua

1,5 cl sokerisiirappia

1 munanvalkuainen

Jäitä

Koristeeksi appelsiinin kuorta

 

Mittaa shakeriin 4 cl viskiä, 2 cl sitruunamehua ja 1,5 cl sokerisiirappia
sekä munanvalkuainen. 
Sulje kansi ja ravista. 
Avaa kansi, lisää jäät ja ravista, kunnes shaker tuntuu kylmältä.
Tuplasiivilöi on the rocks lasiin. 
Täytä lasi jäillä ja koristele appelsiinin kuorella.

1.

2.
3.
4.
5.



VALMISTUS

VINKKI
Klassinen Margarita voidaan valmistaa joko coupe- tai on the rocks -lasiin.

1 annos

Margarita

AINEKSET
5 cl tequilaa

2,5 cl triple sec -likööriä

2,5 cl tuorepuristettua limemehua

(tarvittaessa maun mukaan

sokerisiirappia)

jäitä

Suolareunus: 

 n. 1 dl suolaa

limelohko

Tee lasiin suolareunus.
Mittaa shakeriin 5 cl tequilaa, 2,5 cl triple sec -likööriä sekä 2,5 cl
tuorepuristettua limemehua.
Sekoita lusikalla ja maista - lisää tässä vaiheessa pieni määrä
sokerisiirappia, jos pidät makeammasta.
Täytä shaker jäillä, sulje ja ravista 10-15 sekuntia, kunnes shakerin pinta
alkaa tuntua kylmältä. Siivilöi drinkki lasiin. 

1.
2.

3.

4.

      Jos käytät on the rocks -lasia, täytä se vielä jäillä. 
      Koristele halutessasi limelohkolla.



VALMISTUS

VINKKI
Tarjoa Aperol Spritz -juoma isosta jalallisesta lasista, esimerkiksi punaviinilasista.

1 annos

Aperol Spritz

AINEKSET
2 osaa prosecco-kuohuviiniä

2 osaa Aperolia

soodaa

appelsiininviipaleita

 jäitä 

 

Kaada lasiin ensin Proseccoa ja sen jälkeen vastaava määrä Aperolia.
Lisää lasiin runsaasti jäitä ja vähän soodavettä. 
Lisää lasiin appelsiininsiivu. 
Lisää tarvittaessa vielä jäitä.

1.
2.
3.
4.



VALMISTUS

VINKKI
Tarjoa Aperol Spritz -juoma isosta jalallisesta lasista, esimerkiksi punaviinilasista.

1 annos

Sex On The Beach

AINEKSET
2 cl Vodkaa

2 cl Persikkalikööriä

4 cl Karpalomehua

8 cl Appelsiinimehua

 

Kaada ainesosat jääpaloilla täytettyyn shakeriin.
Ravista.
Kaada juoma ja jäät highball-lasiin.
Koristele appelsiininsiivulla.

1.
2.
3.
4.

https://www.shotti.fi/resepti/sex-on-the-beach/#
https://www.shotti.fi/ainesosa/vodka/
https://www.shotti.fi/ainesosa/persikkalikoori/
https://www.shotti.fi/ainesosa/karpalomehu/
https://www.shotti.fi/ainesosa/appelsiinimehu/


VALMISTUS

VINKKI
Cosmopolitan valmistetaan cocktaillasiin.

1 annos

Cosmopolitan

AINEKSET
3 cl sitruunalla maustettua vodkaa

1 cl triple sec -likööriä

3 cl karpalomehua

1 cl tuorepuristettua limemehua

jäitä

Koristeeksi:

 limelohko tai

appelsiininkuorisuikale

Mittaa 3 cl sitruunavodkaa, 1 cl triple sec -likööriä, 3 cl karpalomehua ja
1 cl tuorepuristettua limemehua shakeriin.
Täytä shaker jäillä, sulje kansi ja ravista 15-20 sekuntia, kunnes shakerin
pinta tuntuu kylmältä.
Avaa shaker ja siivilöi juoma jäähdytettyyn lasiin.
Koristele limelohkolla tai appelsiininkuorisuikaleella.

1.

2.

3.
4.



VALMISTUS

VINKKI
Negroni valmistetaan ja tarjoillaan yleensä on the rocks -lasista jäiden kera. Jos haluat tarjoilla

juoman ilman jäitä, voit käyttää myös viilennettyä coupe- tai coupette-lasia. 

1 annos

Negroni

AINEKSET
3 cl giniä

3 cl makeaa vermuttia

3 cl punaista katkeroa (esimerkiksi

Carillo)

Koristeeksi:

appelsiinisiivu tai

appelsiininkuorisuikale

Mittaa on the rocks -lasiin 3 cl giniä, 3 cl makeaa vermuttia ja 3 cl
katkeroa.
Täytä lasi jäillä ja hämmennä 15-30 sekuntia, kunnes juoman maku
tasoittuu ja siihen on sulanut jäistä runsaasti vettä.
Koristele appelsiinisiivulla tai appelsiininkuorisuikaleella.

1.

2.

3.



VALMISTUS

VINKKI
Perinteisesti drinkki sekoitetaan amerikkalaisesta (tai kanadalaisesta) ruisviskistä.

1 annos

Manhattan

AINEKSET
4 cl viskiä

2 cl makea punainen vermutti 

2 tippaa Angostuura

1 tippa Appelsiinibitter

 

Lisäksi 
Cocktail-kirsikka

 Jäämurskaa

 

Lisää viski, vermutti ja bitterit jäämurskalla täytettyyn sekoituslasiin. 
Sekoita. 
Siivilöi juoma kylmään cocktail-lasiin.
Koristele cocktail-kirsikalla. 

1.
2.
3.
4.



VALMISTUS

VINKKI
Alunperin Espresso Martini tarjoiltiin V-mallisesta martini-lasista, mutta nykyään on yleistynyt

siromman coupe- tai coupette-lasin käyttö.

1 annos

Espresso Martini

AINEKSET
3 cl vodkaa

3 cl Kahlúa -kahvilikööriä

3 cl tuoretta, kuumaa espressoa

(maun mukaan sokerisiirappia)

Koristeeksi:

 kolme kahvipapua

Mittaa cocktailshakeriin 3 cl vodkaa, 3 cl kahvilikööriä ja 3 cl espressoa.
Sekoita ja maista - lisää tarvittaessa hieman sokerisiirappia, jos pidät
makeammasta.
Täytä shaker jäillä, sulje kansi ja ravista juomaa voimakkaasti 15-30
sekuntia, kunnes shakerin pinta tuntuu kylmältä.
Siivilöi juoma tarjoilulasiin ja koristele kolmella kahvipavulla.

1.
2.

3.

4.


