
РЕЦЕПТИТЕ НА
GASTROVAL

За неустоими коктейли
Какво по-хубаво от това да се отпуснем у дома или в любимия 

бар с чаша неустоимо изкушение с малко алкохол за сгряване на 
сетивата и плодов вкус за свежест?
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Коктейл Белини

Белини

Пина Колада

Куба Либре

Секс на плажа

Swimming pool

Зелен дракон

Мохито

Аперол Шприц

Уиски череша

Безаплкохолно малиново дайкири



КОКТЕЙЛ БЕЛИНИ

100 мл. шампанско

1/2 праскова

1 коктейлна черешка

Рецептата е на Тони Цветанова

Съставки



КОКТЕЙЛ ПИНА КОЛАДА

ром - 40 мл

20 мл Малибу

сок - 150 мл от ананас

мляко - 30 мл кондензирано

сметана - 10 мл течна, сладкарска

Рецептата е на Снежина Томова
 

Съставки
Начин на 
приготвяне
Сипете в шейкър няколко 

кубчета лед.

Долейте рома, ликьора, 

ананасовия сок, млякото и 

сметаната.

Затворете шейкъра и 

раздрусайте за 15 секунди



КОКТЕЙЛ КУБА ЛИБРЕ

50мл бял ром

120мл Кола

10мл сок от лайм

1 резен лайм

Рецептата е на Петя Илиева

Съставки
Начин на 
приготвяне
Напълнете висока хайбол 

коктейлна чаша (или водна 

чаша) с кубчета лед. Сипете 

вътре рома, безалкохолното и

сока от лайм. 

Сервирайте с резен лайм и 

сламка.



КОКТЕЙЛ СЕКС НА ПЛАЖА

Сок портокал 

Водка

Шнапс

Гренадин и резенче портокал + 

чадърче 

Рецептата е на Борислава Борисова

Съставки



КОКТЕЙЛ С РОМ , АМАРЕТО 
И СИНЬО КЮРАСО

 

25 мл. ром,

25 мл. ликьор амарето, 

25 мл. синьо кюрасо, 

75 мл. сок ябълка

25 мл. сок от лайм, 

лед

Рецептата е на Златин Ефтимов

Съставки



КОКТЕЙЛ ЗЕЛЕН ДРАКОН

30 мл. водка, 

30 мл. ликьор мента, 

100 мл. спрайт, 

лед, 

листенца мента

Рецептата е на Александра Ефтимова

Съставки



КОКТЕЙЛ МОХИТО

листа мента,

ром,

газирана вода,

кафява захар

лед,

сок от лимон

Рецептата е на Ангелина Радева

Съставки



КОКТЕЙЛ АПЕРОЛ ШПРИЦ

сода - 120 мл

шампанско - 80 мл

аперол - 50 мл

лимони - резени

лед - по желание

Рецептата е на Станислав Едрев

Съставки
Начин на 
приготвяне
Содата, шампанското и 

аперолът се изсипват в една 

чаша и се разбъркват.

Гарнират се с резен лимон и се 

добавя лед по желание.



КОКТЕЙЛ УИСКИ ЧЕРЕША

уиски - 20 ml;

ром - 20 ml;

черешов ликьор - 20 ml;

лед - 2-3 кубчета.

Рецептата е на Светлана Димитрова

Съставки



КОКТЕЙЛ БЕЗАЛКОХОЛНО 
ДАЙКИРИ

газирана вода - 100 мл., 

малини - 20 бр., 

кафява захар - 2 ч.л., 

лайм - 2 бр.

Рецептата е на Росица Ефтимова

Съставки



Световната здравна организация препоръчва жените да не 
превишават 2 – 3 алкохолни единици дневно или 15 алкохолни 
единици седмично, а мъжете – не повече от 3 – 4 алкохолни 
единици дневно или 20 алкохолни единици седмично.

Една алкохолна единица е равна на 10 милилитра или 8 грама 
етанол (чист алкохол). Това означава, че жените не бива да 
приемат повече от 20 – 30 милилитра етанол дневно или 150 
милилитра етанол седмично, докато при мъжете количеството 
приет етанол не бива да надвишава 30 – 40 милилитра дневно или 
200 милилитра седмично. 

Прекаленият прием на алкохол води до трайно увреждане на 
почти всички телесни органи и процеси. 

И все пак алкохолът не е добър приятел

Хепаропротекторът

Gastroval Hepar съдържа 7

природни съставки, които се

борят с токсините и

мазнините и така

подобряват функцията на

черния дроб. 

Ето защо, преди да се

насладите на любимите

коктейли, е добре да

приемете и от хранителната

добавка за здрав черен дроб .

Gastroval Hepar

НАЗДРАВЕ
Вашите рецепти за неустоими коктейли

https://www.who.int/

