Kompletny przewodnik po wódce. Jak połączyć ją z
ulubionymi składnikami?
data aktualizacji: 2022.05.06

Wódka to napój destylowany z wody i etanolu, który może być aromatyzowany różnymi
ziołami, owocami i przyprawami. Wódkę można zrobić ze zbóż lub ziemniaków, można ją
również mieszać z innymi płynami, takimi jak sok owocowy lub mleko.
Istnieje wiele rodzajów wódki. Niektóre z najpopularniejszych marek to Smirnoff, Grey Goose i Ciroc.
Są też wódki smakowe, takie jak wódka waniliowa, z czarnej porzeczki, ziołowa, miodowa czy
najbardziej przypadająca do gustu Pań wódka malinowa.
Najlepszym sposobem na picie wódki jest prosto z lodem w kieliszku lub zmieszanie jej z czymś
innym w koktajlu.

Jak wybrać najlepszą wódkę musującą dla siebie?
Na rynku istnieje wiele rodzajów wódek musujących. Wybór tej najlepszej dla siebie może być
trudny.
Po pierwsze, musimy wiedzieć, jaki jest Twój gust. Jeśli lubisz słodki napój, wybierz słodszą wódkę,
taką jak Belvedere's Citrus lub Grey Goose Le Melon. Jeśli wolisz napój alkoholowy z większą ilością
przypraw, wypróbuj Ketel One Citron lub Mandarin Orange firmy Absolut Elyx.

Po drugie, jeśli wolisz napoje na skałach z kostkami lodu, wybierz również słodszą wódkę, taką jak
Belvedere's Citrus lub Grey Goose Le Melon. Dla tych, którzy lubią napoje czyste i proste, Ketel One
Citron lub Abs olut Citron to dobra opcja, która zapewni Ci cytrusowe doznania.
Z kolei gin z tonikiem jest prawdopodobnie najpopularniejszym napojem alkoholowym na świecie, a
jego prawdziwa siła tkwi w jego wszechstronności. Od prostych, pełnych dodatków typu „fizzy” po
wykwintne koktajle od Absyntu po Fernet Branca. Gin z tonikiem jest propozycją dla każdego
podniebienia. Jest to popularny letni napój, doskonały na ochłodę.

Różne rodzaje koktajli, które możesz zrobić z wódką
Istnieje wiele różnych rodzajów koktajli, które możesz zrobić z wódką. Niektóre z
najpopularniejszych to martini, kosmopolici i śrubokręty.
Kosmopolita to pyszny koktajl wódki, triple sec i soku żurawinowego lub pomarańczowego.
Kosmopolity są zwykle podawane w szklance martini zanurzonej w cukrze. Popularny jest koktajl
zwany śrubokrętem, w którym wódkę i sok pomarańczowy miesza się z lodem, podawany z
kawałkami cytrusów w szklance. Daiquiri w stylu Miami składa się z lekkiego rumu i soku z limonki,
prostego syropu i mrożonego. Koktajl podawany jest wstrząśnięty lodem w schłodzonej szklance.

Malinowy Mojito - Orzeźwiająco chłodny napój w upalny
dzień!
Malinowy Mojito to orzeźwiająco chłodny napój w upalny dzień. Dla tych, którzy nie wiedzą, Mojito
to kubański koktajl, który składa się ze świeżego soku z limonki, cukru i wody sodowej. Podaje się go
również z lodem i listkami mięty.
Dla ciekawostki Mojito zostało wynalezione w Hawanie około 1900 roku przez barmana Constantino
Ribalaigua Verta w restauracji La Bodeguita del Medio. Napój stał się popularny w Ameryce w latach
pięćdziesiątych, po tym, jak prezydent John F Kennedy odwiedził Kubę i zamówił go w swoim
hotelowym barze.
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