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Vind hier inspiratie voor smakelijke cocktails zonder 
alcohol, of te wel mocktails. 
Presenteer de mocktails feestelijk door mooie 
glazen te gebruiken en ze te versieren met een 
schijfje sinaasappel, een vrolijk rietje of een 
parasolletje.

Mocktails

MINTCOOLER
Voor 4 glazen:  
• 4-6 takjes munt 
• ½ eetlepel citroensap 
• 1 theelepel suiker 
• ½ l light frisdrank met citroensmaak     
Was de takjes munt en doe ze in een kom. Voeg 
het citroensap, de suiker en ½ dl water toe. 
Kneus de muntblaadjes met een lepel en laat 
het een uur trekken. Verdeel de takjes munt en 
het vocht over de glazen. Vul de glazen verder 
met de frisdrank.

PITTIG TOMATENSAP
Voor 4 glazen:   
• 1 stengel bleekselderij
• ½ bosuitje 
• 1 worteltje 
• stukje komkommer 
• ½ l tomatensap 
• 1 dl groentebouillon
• citroensap
• Tabasco   
Maak de groente schoon en snijd de bleek-
selderij, het bosuitje en het worteltje in stuk-
ken. Schil het stuk komkommer en halveer het 
in de lengte. Verwijder het zachte deel met 
zaad en snijd de komkommer in stukken. Pureer 
de groente met het tomatensap en de bouillon 
in een keukenmachine of met een staafmixer 
fijn. Maak het op smaak met wat citroensap en 
Tabasco.

GINGERALE
Voor 4 glazen:   
• 100 gram gemberwortel 
• stuk citroenschil
• 2 eetlepels suiker 
• 6 dl koolzuurhoudend water   
Schil het stuk gemberwortel en rasp het grof. 
Breng 1 dl water aan de kook met de gember 
en een stuk citroenschil. Laat dit 20 minuten 
trekken. Zeef de massa en los de suiker er in 
op. Laat de siroop afkoelen. Giet in ieder glas 
2 eetlepels van de siroop en vul verder aan met 
koolzuurhoudend water.

CRANBERRY MOCKTAIL
Voor 4 glazen: 
• 8 ijsklontjes 
• 2 dl cranberrysap 
• 2 dl witte druivensap
• 1 theelepel citroensap   
Sla de ijsklontjes in een schone doek tot gruis. 
Meng het cranberrysap met het druivensap en 
het citroensap. Schenk dit in 4 hoge glazen. 
Verdeel het ijsgruis over de glazen.
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