נכנס יין
טיפים

מה שותים

ארגון בר למסיבה ביתית
• לוקיישן-לוקיישן-לוקיישן :ברוב
האירועים הביתיים בארץ נהוג להציב
שולחן ארוך באחת מפינות הסלון,
המרפסת או החצר ,להעמיד עליו כמה
בקבוקי משקה ,דלי קרח ,ערימת כוסות
)לרוב חדפעמיות( ולידן מפיות.
הצעה :מקמו את הבר שלכם קרוב ככל
האפשר למוקד העניינים .אף אחד לא
אוהב להתחיל לטייל מקצה אחד של
החצר או החדר אל הבר .עד שסוףסוף
הצלחת לעניין את הבחורה הזו ,האם
תשאיר אותה עכשיו בגפה ,טרף לכל
המתחרים ,רק כדי להביא לה משקה?
אם הבר ממוקם במרכז ,ואין צורך
לעבור את כל ים האנשים ,אפשר יהיה
אפילו לטייל איתה אליו ,ולהרשים
אותה ביכולות הבחירה או הערבוב
וההגשה שלך.

קיר רויאל
אולי קוקטייל השמפניה המפורסם
בהיסטוריה ,וקל מאוד להכנה .הקרם דה
קסיס )סוג של ליקר אוכמניות( מעניק מראה
אדמדם וגם ומתיקות למבעבע היבש .לרוב
מכינים עם שמפניה ,היום גם קאווה
או מבעבע מקומי יעשו את העבודה בנאמנות.
הכנה )בכוס שמפניה גבוהה( :חמישית ליקר
קרם דה קסיס; להשלים עם מבעבע קר,
אפשר לקשט בפלח תפוז .יותר
פשוט מזה איאפשר!

• אל תכניסו את הבר למטבח :אפילו
אם זו מסיבה קטנה .במטבח חם ,מכינים
בו אוכל ,שוטפים כלים ,חותכים ירקות
ופורסים לחם .הדבר האחרון שאתם
צריכים שם זה אורחים שתויים או
כאלה שמשקשקים בקבוקים אל מול
האור ,כדי לראות אם נשאר עוד משקה.
בקיצור ,אם אתם לא רוצים למצוא את
עצמכם דוחפים את האורחים שלכם
החוצה כל הזמן ,מקמו את המשקאות
רחוק ככל האפשר מהמטבח.

סאוור אפל

קוקטיילים
מבעבעים

•

יופי של קוקטייל אפריטיבי,
יכול לשמש גם כמשקה פותח לארוחה
וכמרענן חך .בקוקטייל זה השתמשתי
בליקר סאוור אפל של חברת בולס
ההולנדית ,אבל אפשר גם להשתמש במיץ
תפוחים טבעי ובלימונדה במינון שווה.
הכנה )בכוס שמפניה גבוהה( :חמישית
ליקר בולס סאוור אפל; להשלים עם
מבעבע קר ,אפשר לקשט
בפלח תפוח.

אוכל ודרינקים מסתדרים יופי יחד,

אבל לא על אותו שולחן .גם פה ,תנו את
הכבוד הראוי לכל אחד ,והפרידו בין
השניים.
• לא לחסוך בקרח .הכול מתחיל
ונגמר בקרח .הכינו קרח מראש ,והרבה.
פנו את הפריזר מכל העופות הקפואים
והדולרים .מלאו את המקפיא שלכם,
מלאו צידניות .קרח ישמש אתכם לאורך
כל הערב ,הן לקירור בקבוקי משקאות
 בעיקר בירה ,יינות מבעבעים ויין לבן)וגם אדום ,אם צריך(  -והן לשימוש
בתוך משקאות ולהכנת קוקטיילים.
קילוגרם אחד על כל שישה אורחים
יעשה את העבודה בחורף ישראלי של
סוף דצמבר .כדי לקרר יינות מבעבעים,
הניחו את הבקבוקים בצידנית ,פזרו
ביניהם קרח ,ומזגו פנימה מים קרים,
מעורבבים במלח גס .שימו מעליהם גם
שקיות קרח ,כיון שהקור יורד למטה.
בקרח מהשקיות הסגורות תוכלו
להשתמש אחר כך ,אם יחסר .תמיסת
מלחמים שומרת טוב יותר על הקרח.

מתכונים למסיבת סילווסטר 3 :קוקטיילים על בסיס יין מבעבע,
שיעשו את הרושם ואת האווירה הנכונים < טל גל כהן

באקס פיז

בכל שנה אני מקבל אותן פניות ,שחוזרות על עצמן שוב ושוב לפני מסיבות
סוף השנה האזרחית" :אני מארח חברים למסיבה ,ואני לא יודע אילו משקאות
לקנות"; "אפשר לערבב משהו עם קאווה?"; או "יש מתכון לקוקטיל עם שמפניה או
עם מבעבע אחר?" .מאוד אלגנטי להסתובב עם כוס גבוהה ויין מבעבע מרקד בתוכה.
הוספה של משקה אחד ,אלכוהולי או לא ,תהפוך את המראה למעניין ולמלהיב יותר.
השימוש ביינות מבעבעים )גם הזולים שבהם( פשוט .נסו לחשוב שהמבעבע הוא
תוסף למשקה חריף .כפי שמוסיפים רד בול לוודקה ,או מיץ אשכוליות לעראק.
חמישית הכוס משקה בסיס ,שעליו מלבישים את המבעבע הקר .תמיד קר .הפעם
¿
שלושה קוקטיילים שיעשו את הרושם הנכון.

משקה שמתחפש למיץ
תפוזים תמים ,אבל יגרום
לצחקוקים רבים לאחר כוסית או
שתיים ,גם אם הבדיחה לא הייתה הכי
מצחיקה .יופי של משקה גם למי שנמנע
מאלכוהול ,בתוספת ויטמין .C
הכנה )בכוס שמפניה גבוהה( :שליש
מיץ תפוזים קר; להשלים עם
מבעבע קר.
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