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W lutym 2020 roku w naszej szkole 
odbył się kurs barmański prowadzony 
przez Pana Przemka.



,, Tropikalne orzeźwienie” 

Składniki:

● 40 ml soku ananasowego
● 30 ml soku grejpfrutowego
● 30 ml jogurtu naturalnego
● 1,5 łyżki brązowego cukru
● kruszony lód

 

Sposób przygotowania:

Wymieszaj wszystkie składniki w shakerze. Podawaj w 
szklankach long drink. Udekoruj tropikalne drinki 
bezalkoholowe kawałkiem cytryny.

https://www.pieknowdomu.pl/pieknowdomu_tag/product/list/tagId/229/


,,Błękitna laguna”

Składniki:

● likier blue curacao (30 ml)
● sprite lub woda gazowana (do uzupełnienia)
● kostki lodu
● cukier i plasterki cytryny do dekoracji

Sposób przygotowania:

Sprite i blue curacao wymieszaj w shakerze z 
potłuczonym lodem. Brzegi kieliszka zanurz w 
wodzie, po czym przyłóż go dnem do góry do 
rozsypanym na talerzyku cukrze i ozdób 
plasterkiem cytryny. Do przygotowanego kieliszka 
do margarity przelej ostrożnie drink z shakera.



,, Bezalkoholowe Mojito”

Składniki (na 1 drinka):

● pół limonki, pokrojonej w ćwiartki
● kilka kostek lodu
● 6-7 listków świeżej mięty
● 1 łyżeczka cukru trzcinowego
● sprite / 7 Up
● woda gazowana

Sposób przygotowania:

Do szklanki wrzuć miętę i limonkę. Dodaj łyżeczkę cukru 
trzcinowego oraz tłuczonego lodu do wysokości około 
2/3 szklanki (stosujemy niskie szklanki, np. szklanki do 
whisky). Na końcu uzupełnij spritem wymieszanym z 
wodą gazowaną w proporcji 2:1.

https://www.pieknowdomu.pl/pieknowdomu_tag/product/list/tagId/189/
https://www.pieknowdomu.pl/pieknowdomu_tag/product/list/tagId/189/


,, Owocowy mix”

Składniki (na dwa drinki):

● 1 pomarańcza
● około 10 mrożonych truskawek
● kilka kostek lodu
● Mirinda
● 7 Up
● plasterek truskawki i pomarańczy do dekoracji

Sposób przygotowania:

Pomarańczę pokroić w plasterki, a następnie każdy plasterek na 
cztery części. Dodać wraz z kostkami lodu i mrożonymi 
truskawkami na dno wysokiej szklanki. Wlać Mirindę do około 
3/4 szklanki, a następnie uzupełnić 7Up. Udekorować plasterkiem 
pomarańczy i truskawką.

https://www.pieknowdomu.pl/pieknowdomu_tag/product/list/tagId/229/


,,Ekstravaganza”

Składniki:

● 25 ml grenadiny
● 180 ml soku pomarańczowego
● 20 ml Malibu
● 20 ml wódki
● 20 ml likieru Blue Curacao (nie syropu!)
● 6-8 kostek lodu (tyle, by wypełniały dużą szklankę prawie w połowie)

Sposób przygotowania:

Do wysokiej szklanki wrzucić kostki lodu, w takiej ilości, by wypełniały około 
połowę jej objętości – u mnie było to 6 średnich kostek lodu. Na dno wlać syrop 
Grenadine. Kolejno, delikatnie po kostkach lodu wlać sok pomarańczowy. W 
shakerze lub w słoiku wymieszać ze sobą 3 alkohole (wódkę, Malibu oraz likier 
Blue Curacao). Ważne jest, by użyć likieru, a nie syropu Blue Curacao, gdyż ich 
gęstość jest inna  i warstwy drinku takie jak na zdjęciach wtedy nie wyjdą. 
Wymieszane alkohole wlać ostrożnie do szklanki po odwróconej łyżce (takiej 
zwykłej, kuchennej lub jeśli macie, to możecie użyć łyżki barmańskiej). W ten oto 
sposób powstanie piękny drink czerwono-pomarańczowo-zielono-niebieski :) 
Smacznego!
















