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A jelenleg is zajló futball Európa-bajnokság, illetve a hamarosan kezdődő Olimpia rengeteg embert
ültet néhány órára a kivetítők és a televíziók képernyői elé.
A szurkolás közös élménye ízletes frissítőkkel még feledhetetlenebbé varázsolható. A SodaStream
most három legendásan népszerű koktél receptjével szeretne kedveskedni azoknak, akik
kedvenceikért szorítanak a sporteseményeken. „Ez a három koktél ráadásul otthon is könnyen
elkészíthető köszönhetően annak, hogy a világ legnagyobb szódagépeket gyártó cége elérhetővé
tette a PepsiCo szirupkoncentrátumokat, így például a Pepsi kólát, a Mirindát, vagy éppen a 7UP-ot” –
hívta fel a figyelmet Széll-Szőke Krisztina, a SodaStream termékmenedzsere.
Cuba Libre
A Cuba Libre egy egyszerűen elkészíthető, ámde annál izgalmasabb utazás az ízek és a történelem
birodalmában. A ’70-es és ’80-as években különösen népszerű koktélt a Nobel-díjas író, Ernest
Hemingway is gyakran emlegette regényeiben. Elkészítéséhez először vegyünk elő egy magasabb
falú poharat, amelybe aztán csavarjuk fél lime levét, majd töltsük fel jéggel. Ezt követően ízlésünknek
megfelelően adjunk hozzá jégkockákat, illetve 5 cl fehér rumot. Végül öntsük fel az egészet 12 cl
otthon elkészített Pepsi kólával, díszítésként pedig egy-két lime szeletet tegyünk a pohár szélére.

Vodka-7UP
A 7UP és a karakteres ízű vodka párosítása az egyik legnépszerűbb nyári frissítő. A könnyed
buborékokban úszó édes-fanyar 7UP íz ugyanis mesterien tompítja az alkoholos ital erős ízét. Ez a
koktél ráadásul pillanatok alatt megvan, mert nincs hozzá másra szükség csak 7UP szörp
koncentrátumra, vodkára és egy lime-ra. Elkészítéséhez első lépésben tegyünk sok jégkockát egy
magasabb falú üvegpohárba. Ezt követően öntsünk rá 40-50 milliliternyi, előre hűtött vodkát. Végül
pedig adjuk hozzá az otthon elkészített 7UP üdítőt, díszítésképpen pedig tegyünk a pohár szélére egy
középen bevágott lime karikát.

Mojító
A Mojító koktél hosszú ideje nagy népszerűségnek örvend idehaza, sokáig a nyári fesztiválok slágere
volt, de ma már nagyon könnyen elkészíthető akár otthon is. Ez az ital amellett, hogy egy karakteres
ízvilágot testesít meg, még frissítőként is jól eshet a forró nyári estéken a benne lévő mentalevek
üdítő hatása miatt. Elkészítéséhez először is tegyünk néhány mentalevelet egy magas falú széles
üvegpohár aljába. Ezután öntsünk rá 2 cl cukorszirupot, majd egy kanállal alaposan nyomkodjuk össze
a mentaleveleket és a szirupot. Következő lépésként egy félbevágott lime levét teljesen facsarjuk

bele a pohárba, majd öntsünk rá 4 cl fehér rumot. Végeredményben töltsük rá az otthon elkészített
szódát, majd néhány mentalevéllel díszítve a koktél már tálalható is. Ha valaki szeretné, akkor egy
kevés Agnostura likőrrel megbolondítható a koktél!
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