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Koko perheen kesädrinksut 

Oranssi Aamu 

Voit tehdä juoman kannuun tai suoraan lasiin. Reseptin juoma kuvan 
lasissa, reseptin määrät kannulliseen. 

Tarvitset juomaan jääpaloja (laita jäätymään edellisenä iltana) tai voit 
korvata ne pakastetuilla tyrnimarjoilla. Voit käyttää tuorepuristettuja mehuja 
tai kaupasta ostettuja valmiita mehuja. Luomu-sitrukset ovat hyviä, sillä 
niiden kuoren pinnassa ei pitäisi olla torjunta-ainejäämiä. Voit käyttää myös 
tavallisia sitruksia, pese sitrukset kummassakin tapauksessa hyvin ennen 
käyttöä.  

- Appelsiinituoremehua 
- Light-appelsiinijuomaa kupliksi 
- Pari ruokalusikallista tuoretta mangoa paloina (tai pakastepaloina) 
- 5 mansikkaa tuoreena, viipaloituna tai kokonaisina (tai pakastettuina) 
- 1 lime (luomu) 
- 1 appelsiini (luomu) 
- 5 orvokin kukkaa (luomu) 
- 5 – 7 thaibasilikan lehteä 
- Cocktail-varjoja ja pillejä 
- Punaista grenadiinia (granaattiomenasiirappia) 
 

 
1. Pese sitrushedelmät. Leikkaa hedelmät puoliksi. Tee toisesta puolesta noin puolen sentin paksuisia 

viipaleita koristeeksi kannun reunaan ja toisesta puolesta lohkoja juoman sekaan. 
2. Laita kannun pohjalle jääpaloja. 
3. Töki sitruslohkoihin haarukalla reikiä, jotta mehu irtoaa niistä hyvin ja laita lohkot kannuun. 
4. Laita kannuun mangopalat (jos käytät pakasteita, et välttämättä tarvitse jääpaloja). 
5. Laita kannuun mansikat (jos käytät pakasteita, et välttämättä tarvitse jääpaloja). 
6. Kaada kannuun appelsiinimehu. 
7. Lorauta mukaan pari desiä light-appelsiinilimpparia, josta saadaan vähän kuplia. 
8. Valuta lusikkan avulla kannun reunaa pitkin grenadiinia pohjalle. 
9. Leikkaa sitrusviipaleisiin viilto kohti keskustaa ja laita ne koristeeksi kannun reunaan.  
10. Laita kannuun thaibasilikan lehdet. 
11. Kiinnitä koristevarjo(t) sitrusviipaleisiin ja laita pillit kannuun. 
12. Lisää orvokinkukat juoman pinnalle. Voit käyttää myös muita syötäviä kukkia, esim. kehäkukkia. 
 
Säädä juoma oman makusi mukaan. Ja sitten vaan kippistetään koko perheen voimin. Kippis! 
 

Hyvää kesää ja aurinkoisia hetkiä toivottaa Posti. 
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Koko perheen kesädrinksut 

Oranssi Ilta 

Voit tehdä juoman kannuun tai suoraan lasiin. Reseptin juoma kuvan 
lasissa, reseptin määrät kannulliseen. 

Tarvitset juomaan jääpaloja (laita jäätymään edellisenä iltana) tai voit 
korvata ne pakastetuilla tyrnimarjoilla. Voit käyttää tuorepuristettuja mehuja 
tai kaupasta ostettuja valmiita mehuja. Luomu-sitrukset ovat hyviä, sillä 
niiden kuoren pinnassa ei pitäisi olla torjunta-ainejäämiä. Voit käyttää myös 
tavallisia sitruksia, pese sitrukset kummassakin tapauksessa hyvin ennen 
käyttöä.  

- Appelsiinituoremehua 
- Light-appelsiinijuomaa kupliksi 
- Pari ruokalusikallista tuoretta mangoa paloina (tai pakastepaloina) 
- 5 mansikkaa tuoreena, viipaloituna tai kokonaisina (tai pakastettuina) 
- 1 lime (luomu) 
- 1 appelsiini (luomu) 
- 5 orvokin kukkaa (luomu) 
- 5 – 7 thaibasilikan lehteä 
- Cocktail-varjoja ja pillejä 
- Punaista grenadiinia (granaattiomenasiirappia) 
 

 
1. Pese sitrushedelmät. Leikkaa hedelmät puoliksi. Tee toisesta puolesta noin puolen sentin paksuisia 

viipaleita koristeeksi kannun reunaan ja toisesta puolesta lohkoja juoman sekaan. 
2. Laita kannun pohjalle jääpaloja. 
3. Töki sitruslohkoihin haarukalla reikiä, jotta mehu irtoaa niistä hyvin ja laita lohkot kannuun. 
4. Laita kannuun mangopalat (jos käytät pakasteita, et välttämättä tarvitse jääpaloja). 
5. Laita kannuun mansikat (jos käytät pakasteita, et välttämättä tarvitse jääpaloja). 
6. Kaada kannuun appelsiinimehu. 
7. Lorauta mukaan pari desiä light-appelsiinilimpparia, josta saadaan vähän kuplia. 
8. Valuta lusikkan avulla kannun reunaa pitkin grenadiinia pohjalle. 
9. Leikkaa sitrusviipaleisiin viilto kohti keskustaa ja laita ne koristeeksi kannun reunaan.  
10. Laita kannuun thaibasilikan lehdet. 
11. Kiinnitä koristevarjo(t) sitrusviipaleisiin ja laita pillit kannuun. 
12. Lisää orvokinkukat juoman pinnalle. Voit käyttää myös muita syötäviä kukkia, esim. kehäkukkia. 
 
Säädä juoma oman makusi mukaan. Ja sitten vaan kippistetään koko perheen voimin. Kippis! 
 

Hyvää kesää ja aurinkoisia hetkiä toivottaa Posti. 


