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Beba com moderação.
Beba menos, beba com qualidade!.

Nunca dirija após beber!



No entanto, se a opção é pelo consumo mesmo assim, a OMS orienta ter limite ao beber qualquer derivado do álcool. 
“Essa substância provoca alterações no cérebro, semelhante às drogas, como a cocaína. Isso causa uma sensação 
prazerosa e que faz com que as pessoas tenham interesse em consumir novamente”, explica Maria Célia Brangioni, 
responsável pelo Serviço de Estudos e Atenção a Usuários de Álcool e outras Drogas do Hospital Universitário de 
Brasília (HUB).

Brangioni também alerta que o tratamento de dependentes é “muito complexo, pois, precisa de tratamento 
farmacológico para desintoxicação e técnicas motivacionais com intervenções especícas. É preciso uma equipe 
multidisciplinar para o atendimento”. Por isso, ela sugere: “se for ingerir bebida alcoólica, tem que saber dos riscos 
de toda essa problemática apresentada, inclusive do exagero e da dependência. É possível ter vida social sem o 
consumo do álcool”.

Mortes causados pelo álcool

Segundo a OMS, não existe volume seguro de álcool a ser consumido, porque ele é tóxico para o organismo humano 
e pode provocar doenças.

A psiquiatra explica que o álcool está relacionado às culturas. Existem aquelas, como a mulçumana, onde é proibido 
o uso do álcool. “Já o brasileiro bebe e bebe muito. Somos o país da América Latina que mais ingere álcool. Existe o 
uso recreativo em eventos sociais; o uso abusivo, com a quantidade acima do limite permito do ponto de vista físico e 
psicossocial; e existe a dependência, com compulsão para o uso, sintomas de abstinência, prejuízo funcional, laboral 
e familiar. É uma doença reconhecida pelo Código Internacional de Doenças. E é dividida em leve, moderada e 
grave”, alerta.

Também há grande risco para pessoas em tratamento contra qualquer doença. Estas precisam de uma vida saudável, 
baseada em uma dieta totalmente livre do álcool.

Fonte: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53786-entenda-os-riscos-do-consumo-de-
bebida-alcoolica

Apesar de causar males à saúde de qualquer pessoa, em qualquer idade, o álcool pode provocar patologias ainda 
mais graves em alguns casos. As gestantes são um exemplo. Bebidas alcoólicas consumidas durante a gestação 
aumentam o risco de aborto ou de parto prematuro. Além disso, elas podem causar ao bebê má formação e retardo 
mental, alterações no rosto e diminuição do tamanho do crânio, retardo no desenvolvimento e no crescimento, 
problemas cardíacos e síndrome do alcoolismo fetal – que é o retardo no crescimento do bebê dentro do útero e após 
o nascimento, resultando em problemas de fala e raciocínio, diminuição da coordenação motora e problemas de 
coração.

Entenda os riscos do consumo de bebida alcoólica

De acordo com a OMS, em todo o mundo, mais de 3 milhões de homens e mulheres morrem todo os anos justamente 
pelo uso nocivo de bebidas alcoólicas. Ao todo, 5% das doenças mundiais são causadas pelo álcool.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe volume seguro de álcool a ser consumido, 
porque ele é tóxico para o organismo humano e pode provocar doenças mentais, diversos cânceres, problemas 
hepático, como a cirrose, alterações cardiovasculares, com riso de infarto e acidente vascular cerebral e a diminuição 
de imunidade. Além de ser responsável por episódios de violência física contra si ou contra outras pessoas.

Uso recreativo, abusivo e compulsivo

Ainda conforme relatório da OMS, divulgado em 2018, 28% das mortes provocadas pelo consumo de álcool são 
resultado de lesões, como por exemplo, acidentes de trânsito. Outras 21% são distúrbios digestivos graves, 19% são 
doenças cardiovasculares e o restante doenças infecciosas, câncer e transtornos mentais.

Casos graves

O consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica pode trazer danos imediatos à saúde ou a médio e longo prazo. Isso 
sem contar com os riscos de acidentes de trânsito causados pela combinação de álcool e volante. Mas, anal, que 
riscos são esses e como evitá-los?

O consumo de bebida alcoólica
DRUNK dog
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A partir da página 5 desta apostila, ensinaremos várias recitas e, para te ajudar, 
informaremos qual o melhor recipiente para que possa colocar o seu drink.

DRUNK dog



Classicação dos coquetéis

simbologia - métodos de preparo

fr
o
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Para que você possa entender a forma de preparo 
de cada receita, criamos alguns símbolos para 
facilitar sua vida.

DRUNK dog

3 - Long Drinks: são coquetéis refrescantes, leves, preparados com destilados, licores, sucos de frutas, 
xaropes, refrigerantes e com bastante gelo. Servidos em copos longos ( long drink / highball ) acima de 
300 ml ( 30 cl ).Ideais para serem degustados em dias quentes, em grandes eventos e boates.
Geralmente possuem tor alcoólico baixo.

Modalidades - de acordo com o método de preparação.

1 - Montados: são preparados direto no copo com gelo, utilizando bebidas de densidades semelhantes. 
Também podem ser preparados em taças de licor ou copos pequenos ( shots ), utilizando ingredientes 
de de densidades diferentes para que não se misturem;

2 - Batidos: são preparado na coqueteleira ( shaker ) para que bebidas e ingredientes de densidades 
diferentes misturem-se de forma uniforme;

3 - Mexidos: ingredientes de densidades semelhantes são misturados com gelo em um copo de mistura 
( mixxing glass / ou na própria coqueteleira ), com a ajuda de uma colher de bar ( bailarina ). A idéia é 
apenas «gelar» os ingredientes e evitar uma grande diluição de água.

Finalidade - de acordo com a intenção de consumo.

1 - Estimulantes de apetite: geralmente possuem sabor seco, amargo ou ácido - servidos antes das 
refeições. São usados vermutes, bitters  sucos de frutas cítricas;

2 - Digestivos: são feitos à base de licores ou aguardentes, geralmente são doces ou cremosos - servidos 
após às refeições;

3 - Refrescantes: geralmente são servidos em copos longos com muito gelo, feitos com sucos de frutas e 
refrigerates.

4 - Nutritivos: em sua composição são usados ingredientes ricos em calorias com ovos, vinhos 
forticados, leite, mel e chocolate;

5 - Estimulantes físicos: em geral são coquetéis quentes compostos com destilados, café, condimentos, 
especiarias e outras bebidas energéticas.

1 - Short Drinks: coquetéis preparados , com destilados, vermutes, bitters, sucos de frutas ácidas, 
licores e cremes. Podem ser secos, cítricos, doces e cremosos. 
São servidos gelados mas sem pedras de gelo, em taças com 90 a 120 ml ( 9 a 12 cl );

2 - Midium Drinks: são coquetéis servidos com gelo em copo baixo com volume de 200 a 250 ml ( 20 a 
25 cl ). Podem ser aperitivos ( preparados com vermute, bitter ) ou digestivos ( preparados com 
destilados, licores e cremes );

Categorias - de acordo com a forma de apresentação.
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Centilitros (CL) Mililitros (ML) Onças (OZ) Free Pouring

6 60 2 8 T

5,25 52,5 1 3/4 7 T

4,5 45 1 1/2 6 T

3,75 37,5 1 1/4 5 T

3 30 1 4 T

2,25 22,5 3/4 3 T

1,5 15 1/2 2 T

0,75 7,5 1/4 1 T

Free Pouring
DRUNK dog

Free Pouring

As medidas ociais, utilizadas na coquetelaria internacional, são em centilitros ( CL ) e onça líquida ( 
FL.OZ ).Essas unidades de medida são muito utilizadas na Europa e nos EUA. Por isso é importante 
que o bartender domine o prepro dos coquetéis através dessas medidas.
Outras unidades de medida também são utilizadas como por exemplo o mililitro ( ML ) - unidade ocial 
utilizada no Brasil.

O Free Pouring é uma técnica de serviço que consiste em servir as doses livremente, sem a necessidade 
de medidores para determinar a quantidade de bebida que deve ser servida.
Para que isso aconteça perfeitamente, as unidades de medida de líquidos devem ser transformadas em 
uma quantidade de tempo pré-denida.
Essa técnica requer muito treino para calibrar o tempo de contagem do uxo das biqueiras utilizadas 
nas garrafas. Sem treino = drinks mal feitos = desperdício.



Receitas
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composição
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medidas
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preparo

recipiente

modo de preparo
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simbologia - métodos de preparo

Receitas

Fizemos uma seleção de receitas para que você mesmo possa executar em casa e tirar aquela 
onda!.
Antes de iniciar a brincadeira, veja abaixo uma explicação simples de como é feita a leitura de 
cada receita.  

página 2

página 3



Moscow Mule

componentes preparo
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50 ml vodka
15 ml suco de limão tahiti
100 ml ginger ale
1 limão desidratado

- Coquetel montado
- Caneca ( a de cobre é opcional )
- Colocar os ingredientes na caneca com gelo e mexer 
com a colher
- Finalizar com o limão desidratado

OBS: A receita original não tem a espuma de gengibre, 
esta opção é uma «releitura» do drink. 
Neste caso, substitua a ginger ale pela espuma de 
gengibre.

Espuma de Gengibre

Em um sifão de 500 ml inserir...
150 ml xarope de gengibre
250 ml água ltrada
50 ml suco de limão
50 ml clara de ovo

Fechar o sifão, inserir uma cápsula de gás para chantilly;
Deixe-o um pouco na geladeira antes de usar.

Observações
1 -Você pode usar uma colher de bar rasa com emulsicante no lugar da clara de ovo. Caso 
prera o emulsicante, bata todos os ingredientes no liquidicador antes de inserir no sifão 
pois o emulsicante não é fácil para misturar com os outros ingredientes.

Receitas
DRUNK dog



Negroni

componentes preparo

1 fatia de laranja ou
1 casca de laranja ou 
1 fatia de laranja desidratada

30 ml gin
30 ml bitter
30 ml vermute

- Coquetel mexido ;
- Por o copo on the rocks para gelar (enquanto você 
prepara o drink);
- Colocar os ingredientes com gelo no mixing glass e 
gelar girando a bailarina - cuidado com o excesso de 
diluição do gelo;
- Tirar a água do derretimento do gelo do copo on the 
rocks;
- Passar os ingredientes do mixing glass coados para o 
on the rocks;
Laranja fatida, casca de laranja ou laranja desidratada 
para a ornamentação
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Orange Apple

componentes preparo

1 fatia de laranja ou
1 ramo de alcrim ou 
1 fatia de laranja desidratada

30 ml xarope maçã verde
25 ml suco de limão tahiti
punhado de folhas de manjericão
suco de laranja

- Coquetel montado ;
- Copo longo ou taça ballon;
- Colocar o xarope de maçã verde, o limão, e as folhas de 
manjericão;
- Macerar bem devagar para despertar o aroma do 
manjericão;
- Colocar bastante gelo e completar com suco de laranja;
Laranja fatiada + ramo de manjericão para ornamentar.
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Sodas Italianas

componentes preparo

25 ml xarope de sua preferência
água com gás
A ornamentação dependerá do 
sabor do xarope escolhido

A medida do xarope pode variar, 
de acordo com o sabor e o volume 
do copo.

- Coquetel montado ;
- Copo longo ou taça ballon;
- Colocar o xarope de de sua preferência;
- Colocar bastante gelo e completar com água gasosa;
 - A ornamentação dependerá do sabor do xarope.
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Receitas
DRUNK dog



Receitas
DRUNK dog

Boulevardier

componentes preparo

1 fatia de laranja ou
1 casca de laranja ou 
1 fatia de laranja desidratada

30 ml bourbon
30 ml bitter
30 ml vermute

- Coquetel mexido ;
- Por o copo on the rocks para gelar (enquanto você 
prepara o drink);
- Colocar os ingredientes com gelo no mixing glass e 
gelar girando a bailarina - cuidado com o excesso de 
diluição do gelo;
- Tirar a água do derretimento do gelo do copo on the 
rocks;
- Passar os ingredientes do mixing glass coados para o 
on the rocks;
Laranja fatida, casca de laranja ou laranja desidratada 
para a ornamentação
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Aperol Spritz

componentes preparo
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40 ml Aperol
20 ml água com gás
completar com espumante brut 
fatia de laranja para 
ornamentação (dentro da taça) - Colocar meia rodela de laranja bahia dentro do copo;

OBS: Não precisa encher a taça até a boca.

- Coquetel montado ;
- Taça;
- Colocar Aperol + água com gás;
- Colocar gelo e completar com espumante brut;

Alkermes Spritz

componentes preparo
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40 ml Alkermes
20 ml água com gás
completar com espumante brut 
fatia de laranja para 
ornamentação (dentro da taça)

- Coquetel montado ;
- Taça;
- Colocar Alkermes + água com gás;
- Colocar gelo e completar com espumante brut;
- Colocar meia rodela de laranja bahia dentro do copo;

OBS: Não precisa encher a taça até a boca.



Receitas
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Long Island Iced Tea

componentes preparo

Completar com coca cola.

15 ml vodca
15 ml gin
15 ml rum
15 ml tequila
15 ml cointreau (triple sec)

1 rodela de limão dentro do copo

- Coquetel montado ;
- Copo longo - de preferência acima com uns 400 ml;
- Colocar os ingredientes com gelo direto no copo;
- Completar com coca cola
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Sabugueiro Fizz

componentes preparo

50 ml gin
20 ml xarope enderower
15 ml suco de limão tahiti
água com gás
alecrim para ornamentação

- Coquetel montado ;
- Copo longo - de preferência acima com uns 400 ml;
- Colocar os ingredientes com gelo direto no copo;
- Completar com água gasosa
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Cosmopolitan

componentes

- Coquetel batido - coagem dupla

- Colocar para gelar uma taça coquetel

- Bater os ingredientes na coqueteleira

- Coar para a taça coquetel (coagem dupla)

- Aromatizar com a casca de laranja e jogar dentro do drink

preparo

50 ml vodca natural ou citrus
20 ml triple-sec (cointreau)

15 ml suco de limão
40 ml suco de cramberry

gelo

casca de laranja para decorar
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Gogó
componentes

- Coquetel batido;

- Copo on the rocks;

- Misturar ingredientes na coqueteleira e bater com gelo;

- Decorado com fatia de limão;

- Pode usar um palito feito com cana de açúcar para decorar.

preparo

7.0 cl cachaça (ou vodka)

2.5 cl de xarope de gengibre

2.0 cl suco de limão

bastante gelo
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Belini

componentes

- Coquetel montado;

- Completar a taça com prosecco gelado até 3/4 do volume;

- Lembre de guardar  o espumante com a rolha adequada.

Dica

- O xarope ou purê de pêssego pode car na geladeira 

para ajudar a deixar o coquetel mais gelado.

preparo

30 ml xarope ou purê de pêssego

completar com prosecco gelado

não leva gelo

m
o
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- Colocar a redução (ou xarope) de pêssego em uma taça; 

Para o xarope de pêssego - Caseiro

Pegue pêssegos em calda (aqueles 
nlatados) e - junto com a calda - 
coloque em um liquidicador para 
bater.

Leve em fogo baixo com açúcar e 
deixe reduzir 30% do volume até 
engrossar. Compre a menor lata 
que puder porque rende bastante e 
cuidado com a quantidade de 
açúcar que colocará na mistura 
porque  calda já estará doce.

GERALMENTE para fazer um xarope usamos a 
mesma quantidade de água (em ml ou litros) e 
de açúcar (em gramas ou kilos). Esta quantidade 
pode ser alterada dependendo do tipo de base.

CUIDADO
O prazo de validade de um xarope caseiro é de 
mais ou menos 15 dias sob refrigeração.

Não faça uma grande quantidade, pode estragar.
Esta é uma das diferenças entre o xarope 
artesanal e o industrializado.
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Garibaldi

componentes preparo

1 rodela de limão dentro do copo

50 ml bitter (campari)
completar com suco de laranja

- Coquetel montado ;
- Copo longo - de preferência acima com uns 400 ml;
- Colocar os ingredientes com gelo direto no copo;
- Completar com suco de laranja
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Gin Tônica

componentes preparo

Frutas / chás / especiarias para 
destacar

50 ml gin
completar com água tônica

- Coquetel montado ;
- Copo longo ou taça- de preferência acima com uns 400 
ml;
- Colocar os ingredientes com gelo direto no copo;
- Completar com tônica
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Xangai

componentes preparo

50 ml gin
15 ml xarope de hibiscus
completar com água tônica

Chá de hibisco dentro da taça

- Coquetel montado ;
- Copo longo ou taça- de preferência acima com uns 400 
ml;
- Colocar os ingredientes com gelo direto no copo;
- Completar com tônica
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Caipirinha Blend
componentes

- Coquetel montado;

- Copo on the rocks;

- Macerar o limão com o açúcar;

- Colocar gelo e o blend de cachaças;

- Mexer bem e servir.

preparo

40 ml cachaça branca

30 ml cachaça umburama

limão grande

bastante gelo

açúcar

m
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Pequen Folha Verde

componentes preparo

50 ml vodca
25 ml suco de limão tahiti
20 ml xarope de açúcar
punhado de manjericão

- Coquetel batido com coagem dupla
- Taça coupet (ou semelhante) - colocar taça para gelar
- Colocar os ingredientes na coqueteleira - maceração 
leve;
- Colocar a gelo e bater;
- Dispensar o gelo da taça;
- Coar os ingredientes para a coqueteleira.
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Margarita

componentes

- Coquetel batido - coagem dupla

- Crustar a borda da taça utilizando limão e sal;

- Bater os ingredientes na coqueteleira

- Coar para a taça coquetel (coagem dupla)

preparo

50 ml tequila
205 ml triple-sec (cointreau)

25 ml suco de limão tahiti

gelo

Taça com crusta de sal na borda
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Cactus Apple
componentes preparo

1 rodela de limão para decorar

35 ml vodca
35 ml rum
25 ml xarope de maçã verde
25 ml suco de limão
gelo

- Coquetel batido - coagem dupla;
-  Taça de vinho (ou copo longo);
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - bater 
bem;
- Coar para uma taça previamente gelada;
- Rodela de limão para decorar
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Acid Bourbon
componentes preparo

1 twist de laranja para decorar

70 ml bourbon (whisky)
3 colheres de maracujá
20 ml suco de laranja
25 ml xarope açúcar
20 ml suco de limão
gelo

- Coquetel batido - coagem simples;
-  Copo On The Rocks (de whisky) - gelar o copo;
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - bater 
bem;
- Colocar gelo no copo de whisky;
- Passar os ingredientes da coqueteleira para o copo - 
coagem simples;
- Decorar com o twisty de laranja
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Três Cítricos
componentes preparo

1 twist de limão para decorar

70 ml Cachaça

Rodelas de (cortadas ao meio):
laranja bahia
limão siciliano
limão titi
gelo

- Coquetel batido - coagem simples;
-  Copo On The Rocks (de whisky) - gelar o copo;
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - bater 
bem;
- Colocar gelo no copo de whisky;
- Passar os ingredientes da coqueteleira para o copo - 
coagem simples;
- Decorar com o twisty de laranja
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Barlavento
componentes preparo

1 folha de manjericão para 
espuma de gengibre

70 ml gin
40 ml maracujá
50 ml suco de laranja
30 ml xarope de morango
gelo

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Taça de vinho (ou copo longo);
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - bater 
bem;
- Coar para uma taça previamente gelada;
- Finalizar com espuma de gengibre;
- Folha de manjericão para decorar
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Mexican Spicy Mule
componentes preparo

1 galho de alecrim para decorar

* O morango foi batido no 
liquidicador (sem água) para 
fazer uma base líquida

espuma de gengibre

60 ml tequila
60 ml morango *
25 ml xarope de frutas vermelhas
30 ml de limão
3 a 4 dashes de tabasco
gelo

- Finalizar com espuma de gengibre;
- Decorar com um galho de alecrim.

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Copo baixo /médio;
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - bater 
bem;
- Coagem simples;
- Coar para uma taça previamente gelada;
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Pineapple Express
componentes preparo

espuma de gengibre

70 ml gin
70 ml abacaxi
20 ml licor 43
35 ml xarope de maçã verde
30 ml limão siciliano
6 galhos de tomilho

1 twist de limão siciliano e galho 
de tomilho para decorar

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Taça de vinho (ou copo longo);
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - bater 
bem;
- Coagem dupla para uma taça previamente gelada - e 
com gelo dentro;
- Decorar com o twist de limão siciliano e galho de 
tomilho para decorar
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Down Lemon
componentes preparo

80 ml vodca
40 ml limão siciliano
30 ml xarope de gengibre
10 folhas de manjericão

1 folha de manjericão e twist de 
limão siciliano para decorar

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Copo baixo (on the rocks);
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - bater 
bem;
- Coagem dupla para um copo baixo com gelo;
- Decorar com o twist de limão siciliano e a folha de 
manjericão
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New York Sour
componentes preparo

20 ml clara de ovo

60 ml bourbon
25 ml limão
25 ml xarope simples

4 dashes de angostura bitter
20 ml de vinho tinto

1 twist de limão siciliano para 
decorar

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Copo baixo (on the rocks);
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - 
menos o vinho tinto - bater bem;
- Coagem dupla para um copo baixo com gelo;
- Finalizar o drink com vinho tinto - derramando 
suavemente;
Decorar com o twist de limão
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Elder One
componentes preparo

50 ml vodca
15 ml monin enderower
15 ml suco de limão
completar com tônica

1 zest de  limão siciliano para 
decorar

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Copo baixo (on the rocks);
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - bater 
bem;
- Coagem dupla para um copo baixo com gelo;
- Decorar com o twist de limão siciliano e a folha de 
manjericão
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Peppe Swizlle
componentes preparo

2 dashes de fernet

50 ml rum spiced San Basile
20 ml xarope de framboesa/amora
20 ml suco de limão

completar com ginger ale

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Copo baixo (on the rocks);
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - 
menos o vinho tinto - bater bem;
- Coagem dupla para um copo baixo com gelo;
- Finalizar o drink com vinho tinto - derramando 
suavemente;
Decorar com o twist de limão
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Americanizado
componentes preparo

1 zest laranja para ornamentar

30 ml campari
20 ml vermute rosso
tônica - completar

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Copo baixo (on the rocks);
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - 
menos o vinho tinto - bater bem;
- Coagem dupla para um copo baixo com gelo;
- Finalizar o drink com vinho tinto - derramando 
suavemente;
Decorar com o twist de limão
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Manhattan
componentes preparo

60 ml bourbon
30 ml vermute branco
2 dashes de angostura
cereja amarena para ornamentar

- Decorar com o twist de limão siciliano e a folha de 
manjericão.

OBS: Se você não tiver o strainer (coador de mola) para a 
coagem dupla, faça a coagem só com a peneira na 
mesmo, mas faça o processo devagar.

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Copo baixo (on the rocks);
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira - bater 
bem;
- Coagem dupla para um copo baixo com gelo;
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Vesper
componentes preparo

zest limão siciliano

60 ml gin
15 ml ketel one
7,5 ml lillet

- Finalize com uma casca de limão siciliano

OBS: Se você não tiver o strainer (coador de mola) para a 
coagem dupla, faça a coagem só com a peneira na 
mesmo, mas faça o processo devagar.

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Taça dry martini ou coupé previamente gelada;
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira e 
bater bem;
- Coagem dupla para a taça;
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Juggernault
componentes preparo

60 ml gin
25 ml suco de limão
20 ml xarope simples 
4 folhas grandes de hortelã
4 folhas grandes de manjericão
1 ramo de alecrim
para a guarnição; hortelã, 
manjericão ou alecrim

- Decorar com o folhas de hortelã, galho de alecrim ou 
folha de manjericão (escolha uma ok!)

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Copo baixo (on the rocks);
- Colocar os ingredientes na coqueteleira, macerar 
llevemente, colcoar gelo e bater bem;
- Coagem dupla para um copo baixo com gelo;

b
at

id
o

Master Yoda
componentes preparo

60 ml whiskey
25 ml suco de limão
15 ml xarope simples
5 folhas grandes de manjericão
uma folha de manjericão para 
guarnição (decorar o drink) - Decorar com o a folha de manjericão.

OBS: Se você não tiver o strainer (coador de mola) para a 
coagem dupla, faça a coagem só com a peneira mesmo, 
mas faça o processo devagar.

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Taça dry martini ou coupé;
- Colocar os ingredientes com gelo na coqueteleira e 
bater bem;
- Coagem dupla para a taça, previamente gelada;
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Gandalf
componentes preparo

60 ml vodca
30 ml sumo de maracujá
1 sachê de chá de romã
15 ml suco de limão
20 ml xarope simples
folhas de folhas do abacaxi

Para o sumo de maracujá, colocar o 
maracujá no liquidicador e usar a 
função “pulsar”, bem de leve para 
não quebrar as sementes, assim o 
sumo de maracujá não cará com 
sementes quebradas. Essa função 
faz com que a poupa se desprenda 
da semente sem quebrá-la.Depois é 
só peneirar

- Coquetel batido - coagem dupla;
- Taça de vinho;
- Na coqueteleira, macerar o sumo de maracujá, abrir o 
sachê de chá e colocar metade do conteúdo, depois 
macerar;
- Colocar todos os outros ingredientes e bater com gelo;
- Coagem dupla para a taça, previamente gelada;
- Decorar com o a folha de manjericão.
- Tirar o serrilhado de umas três folhas de abacaxi e 
lavar, depois utilizá-las como decoração.
Mas você poderá utilizar outros elementos para decorar 
como por exemplo, limão desidratado.

OBS: Se você não tiver o strainer (coador de mola) para a 
coagem dupla, faça a coagem só com a peneira mesmo, 
mas faça o processo devagar.
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Dohko
componentes preparo

60 ml rum branco - se você tiver 
tipos diferentes de rum em casa, 
tente mistura-los e fazer um 
«blend».

30 ml suco de limão
20 ml xarope simples
40 ml de suco de cramberry
guarnição = casca de limão (zest)

- Coquetel montado;
- Copo alto;
- Colocar todos os ingredientes direto em um copo alto 
com bastante gelo;
- Misturar com uma colher de cabo longo (bailarina);
- Decorar com um zest de limão.
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Yamamoto
componentes preparo

60 ml cachaça - se você tiver tipos 
diferentes de cachaça em casa, tente 
mistura-los e fazer um «blend».
1 sachê de chá de frutas vermelhas
40 ml sumo de abacaxi
20 ml xarope simples
25 ml de suco de limão siciliano

Sumo de abacaxi.
Abacaxi cortado sem o talo,  colocar 
os pedaços no liquidicador e 
macerar até sair um pouco de caldo. 
O próprio líquido que solta do 
abacaxi vai auxiliar para fazer o 
sumo. Depois é só bater e peneirar 
Não tem adicional de água

- Coquetel batido;
- Taça martini ou coupé;
- Colocar o sumo de abacaxi com o chá primeiro na 
coqueteleira e macerar. O chá você abrirá o sachê e 
jogará metade do conteúdo do sachê;
- Colocar os outros ingredientes e bater com bastante 
gelo;
- Fazer uma coagem dupla (peneira e strainer) para a 
taça e evitar cair resíduos; 
- Decorar com um zest de limão siciliano.

OBS: Se você não tiver o strainer (coador de mola) para a 
coagem dupla, faça a coagem só com a peneira mesmo, 
mas faça o processo devagar.
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