
12 snabba recept för baren

Genvägar till   
  goda drinkar



Avancerade experimentdrinkar i all ära. Ibland blir 
både gäster och personal glada om det kan gå lite 
fortare. 
 De här drinkarna kräver inga förberedande moment 
eller specialredskap och bygger på få, men noga 
utvalda komponenter.  
 Bravo Smoothies och Lemonizer innehåller varken 
tillsatt socker eller andra tillsatser och är en perfekt 
bas för dina fruktdrinkar. Med Skånemejerier Choklad-
mjölk har du den perfekta genvägen till läckra  
chokladdrinkar.
 Och som du nog redan vet, vår vanliga  
mjölk är i sig en lysande ingrediens  
att ha redo i barkylen.

Alla recept är beräknade för en person.

KLARA, FÄRDIGA, 
DRINK! 

2 dl Bravo Smoothie i smaken  
Mango/Passionsfrukt
2 cl Jack Daniels
2 cl Licor 43
1 dl tonic

Häll smoothie och sprit en shaker 
med is och skaka. Häll upp i glas 
med is och toppa med tonic.

2 dl Bravo Smoothie i smaken 
Hallon/Jordgubb/Blåbär
3 cl fläderlikör
1 dl cava

Häll smoothie och fläderlikör i 
en shaker med is. Skaka och häll 
upp i glas med is. Häll på cava.

Tropic  
  Jack

Summer 
 Sunrise

PÅ OMSLAGET



3 dl Bravo Smoothie i smaken
Mango/Passionsfrukt
2 cl passoa  
2 cl ljus rom 
frukt till dekoration

Häll alla ingredienser i en shaker 
med is. Skaka och häll upp i glas. 
Dekorera med färskt frukt.

2 dl Bravo Lemonizer
4 cl gin
1 dl cava

Häll Lemonizer och gin i ett glas 
med is. Toppa med cava.

Mango  
    Passion

Gin and  
  Lemonizer



2 dl Bravo Smoothie i smaken 
Kiwi/Grönt Äpple/Zucchini
2 cl vodka citron
2 cl Limoncello
1 dl tonic

Häll smoothie, vodka och limoncello 
i en shaker tillsammans med is och 
skaka. Häll upp i glas med extra is 
och toppa med tonic.

Green  
   garden

3 dl Skånemejerier Mjölk 
2 cl äppellikör
2 cl Licor 43
1 tsk kanel
sockervadd

Häll mjölk i en shaker tillsammans med 
is, äppellikör, Licor 43 och kanel. Skaka 
och häll upp i glas med is. Dekorera 
med sockervadd.

3 dl Skånemejerier Chokladmjölk
2 cl Råstoff Salty Caramel
2 cl ljus rom 
kola sås

Häll chokladmjölk och Råstoff i en  
shaker med is och skaka. Rippla kola 
sås i ett glas och fyll med is. Häll i 
chokladmjölken.

Cotton 
 Apple

Rum &  
   Caramel



Forest  
  daiquiri

3 dl Bravo Smoothie i smaken 
Hallon/Jordgubb/Blåbär
3 cl ljus rom 
is

Mixa smoothie, rom och is.  
Häll upp i glas.

2 dl Skånemejerier Chokladmjölk
2 cl Licor 43
2 cl Kahlua
2 cl espresso
vispad grädde

Häll chokladmjölk, Licor 43, Kaluha,  
espresso i en shaker med is. Skaka och 
häll upp i glas. Toppa med vispad  
grädde.

3 dl Skånemejerier Mjölk 
2 cl jordgubbsvodka
2 cl ljus/vit rom
4 jordgubbar
vispad grädde
frystorkade jordgubbar

Mixa mjölk, vodka, rom och jordgubbar. 
Häll upp i glas och toppa med vispad 
grädde och frystorkade jordgubbar.

Liquid  
  Biscuit

The Big  
 Pink



Banana  
  Bite

1 dl Bravo Smoothie i smaken 
Banan/Annans/Kokos
2 cl bananlikör
2 cl vodka

Häll alla ingredienser i en shaker 
med is och skaka. Häll upp på 
glas med is.

2 dl Bravo Lemonizer
2 cl Sourz Red Berry
2 cl vodka citron
1 dl sodavatten

Häll alla ingredienser i ett  
glas med is och avsluta  
med sodavatten.

Lemonizer      
   Sourz



BRAVO SMOOTHIE
Bravo Smoothie innehåller 100% 
mixade frukter och bär utan till-
satt socker eller andra tillsatser. 
Finns i fyra frestande smak- 
kombinationer. 

Kiwi/Grönt Äpple/Zucchini 
Art nr: 56594

Banan/Ananas/Kokos 
Art nr: 56593

Hallon/Jordgubb/Blåbär 
Art nr: 56590

Mango/Passionsfrukt 
Art nr: 56592

storhushall.skanemejerier.se

LADDA DIN BARKYL! 

SKÅNEMEJERIER  
CHOKLADMJÖLK
Skånemejerier Chokladmjölk 
fortsätter att göra succé. Den 
innehåller bara 3% socker och 
kommer i praktisk 1,5 liters för-
packning med lång hållbarhet.

Art nr: 50230

SKÅNEMEJERIER  
MJÖLK 3% 
Skånemejeriers mjölk kommer 
från gårdar i Skåne och södra 
Sverige som sätter kornas hälsa  
i fokus. För att bäst lyfta fram 
smakerna i dina drinkar, välj 
Mjölk 3%.

Art nr: 50017

BRAVO LEMONIZER  
CITRON & JORDGUBB
Bravo Lemonizer innehåller  
inget annat än ren juice från 
frukter och bär och har en frisk 
och lemonadig smak av citron 
och jordgubb. 

Art nr: 56161
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