Bezalkoholowe koktajle na Sylwestra

Opis wskazówki
Wśród gości zaproszonych na tą wyjątkową imprezę będą przyszłe mamy, dzieci lub osoby, które nie mogą spożywać alkoholu?
Chcesz podać im wyjątkowe napoje, które wyglądem nie będą odbiegały od ich wyskokowych wersji?
Zabawa bez alkoholu
Niezależnie od powodów, dla których lub przez które dana osoba nie może lub nie ma ochoty na procentowe napoje, nigdy nie
próbuj zmienić jej zdania. Nie namawiaj jej na drinki z małą ilością alkoholu. Jako gospodarz/gospodyni uszanuj decyzję swoich
gości i zrób wszystko, by wspaniale spędzili ten wieczór. Ciągłe namowy mogą skutecznie zepsuć nastrój i atmosferę całej
imprezy.
Drinki bez procentów
Wbrew pozorom przygotowanie ciekawych i smacznych bezalkoholowych drinków jest bardzo łatwe. Popularną pinacoladę
przyrządzisz ze szklanki mleka kokosowego i 50 ml świeżo wyciśniętego soku z ananasa. Dodaj kruszony lód i ewentualnie syrop
kokosowy, a szklankę ozdób kawałkami ananasa i gotowe.
Podobają ci się efektowne, warstwowe drinki? Na dno szklanki nalej miarkę syropu grenadina, następnie pół szklanki soku
pomarańczowego i całość dopełnij ostrożnie wodą gazowaną.
Co powiesz na zielone martini? Wystarczy wymieszać tonik z miarką syropu miętowego i ozdobić listkami mięty oraz cząstkami
limonki.
Wzorem amerykańskich filmów chcesz podać bezalkoholowy poncz? Wyciśnij sok z dwóch zielonych grejpfrutów i jednego
czerwonego i wymieszaj z butelką wody gazowanej. Dodatkowo możesz dodać plastry czerwonej pomarańczy.
Chcesz samodzielnie przygotować bezalkoholowy szampan? Aby tego dokonać potrzebujesz: szklankę wody, 1/2 szklanki cukru,
1 szklankę soku z grejpfruta, 1/2 szklanki soku pomarańczowego oraz 2 puszki bezalkoholowego piwa imbirowego. Piwo możesz
zamienić na wodę gazowaną i łyżeczkę syropu imbirowego. Z wody i cukru należy przygotować syrop, który po ostygnięciu
wystarczy połączyć z pozostałymi składnikami. Najlepiej wszystko połączyć tuż przed podaniem, aby bąbelki nie uciekły.
Kolorowe i bezalkoholowe koktajle i drinki zachwycą zarówno abstynentów, jak i dzieci obecne na imprezie sylwestrowej.
Wzniesione nimi toasty będą pełne słodyczy i wyjątkowego smaku.

