Mojito Mint
Proslulý Mojito cocktail se zrodil v propocených
barech předrevoluční Havany. Šikovní barmani
přivolali na pomoc místně hojně rozšířenou
divokou mátu zvanou “yerbabuena”, třtinový cukr,
limetu a rum, aby stvořili osvěžující zázrak vonící
do smyslných kubánských nocí.
Nicméně časově náročná příprava zahrnující
výrobu jednoduchého sirupu a pečlivé
rozmačkání limety s mátovými listy - a ne vždy
dostupné čerstvé ingredience - ztížily tomuto
nápoji cestu na mezinárodní barovou scénu.
Se sirupem MONIN Mojito Mint, je nyní příprava
mojita procházkou mátovým sadem. Stačí přidat
rum, obyčejnou sodu a vymáčknout dílek limety!
Dnes je mojito pro klientelu všech amerických
barů a restaurací favoritem č. 1.
MONIN Mojito Mint je navíc osvěžující mátovolimetovou příchutí, která se za barem uplatní při
přípravě nekonečné řady nealko nápojů.

BARVA

Průhledná.

CHUŤ

Peprmintová vůně, perfektně vyvážená chuť
cukrové třtiny a máty.

POUŽITÍ

Kávy, čokolády, čaje, ovocné punče,
smoothies, ochucené nealko nápoje.

DOSTUPNÉ BALENÍ

5 cl, 25 cl, 70 cl & 1 L.

Více než 90 let zkušeností řadí MONIN do čela výběru značek vysoké gastronomie ochucených
nápojů s nabídkou čítající přes 100 různých příchutí, více než 100 zemí světa a zahrnující vůbec
nejširší sortiment Premium syrupů, široký sortiment Exclusive likérů, toppingů a ovocných
pyré. Bohatý v chuti i všestrannosti, MONIN vám umožní uspokojit očekávání vašeho zákazníka
ve všech aspektech kvality, výjimečnosti chuti i originality.

MONIN receptury pro inspiraci

Alexandre LAPIERRE
MONIN
Ředitel oddělení
inovace nápojů

“Kromě neskonale
populární chuti Mojita,
které s MONIN Mojito
mint sirupem dosahuji,
jej s oblibou používám
v mnoha dalších
recepturách; velmi rád
jej míchám s MONIN
Vanilkovým sirupem
v mražené kávě s
mlékem.”

Cocktaily

Nealko Cocktaily

Mint Antan

Virgin Caribské Mojito

• 10 ml MONIN Mojito Mint sirup
• 30 ml grand marnier
• 1 šálek espressa

Všechny přísady nalijeme do shakeru
naplňeného kostkami ledu, razantně
protřepeme a nalijeme do sklenice.

Caribský Čaj

•
•
•
•
•

20 ml MONIN Mojito Mint sirup
30 ml světlý rum
25 ml liči likér
120 ml Iced tea
10 ml lime juice

Nalijeme přímo do sklenice na kostky ledu.

Brandy Shot

• 20 ml MONIN Mojito Mint sirup
• 50 ml brandy
Nalijeme do sklenice a promícháme.

• 20 ml MONIN Mojito Mint sirup
• 10 ml MONIN Caribbean sirup
• 10 ml lime juice
• 8 mátových listů
• soda

Ovoce ve sklenici rozmačkáme se sirupem.
Doplníme ledem a vlijeme ostatní přísady.
Dolijeme sodou a promícháme.

Mandarinková Soda

•
•
•
•
•

20 ml MONIN Mojito Mint sirup
10 ml MONIN Tangerine sirup
2 spirály limetové kůry
6 mátových listů
soda

Ovoce ve sklenici rozmačkáme se sirupem.
Doplníme ledem a vlijeme ostatní přísady.
Dolijeme sodou a promícháme.

Mojito Iced Tea

•
•
•
•
•

15 ml MONIN Mojito Mint sirup
20 ml MONIN Lemon Tea koncentrát
1 rozkrájená limeta
8 mátových listů
240 ml chlazené vody

Nalijeme do sklenice na led a promícháme.

Modré Mojito

•
•
•
•
•
•

15 ml MONIN Mojito Mint sirup
10 ml MONIN Borůvkový sirup
35 ml světlý rum
1/4 limety
6 mátových listů
soda

Ovoce ve sklenici rozmačkáme se sirupem.
Doplníme ledem a vlijeme ostatní přísady.
Dolijeme sodou a promícháme.

Applezila

•
•
•
•

10
10
50
30

ml
ml
ml
ml

MONIN Mojito Mint sirup
MONIN Lime Juice cordial
MONIN Zelené jablko likér
cachaca

Všechny přísady nalijeme do shakeru
naplňeného kostkami ledu, razantně
protřepeme a nalijeme do sklenice.

Mango-Tango

•
•
•
•
•

20 ml MONIN Mojito Mint sirup
10 ml MONIN Caribbean sirup
10 ml lime juice
120 ml mango juice
8 mátových listů

Ovoce ve sklenici rozmačkáme se sirupem.
Doplníme ledem a vlijeme ostatní přísady.
Dolijeme sodou a promícháme.

Frozen MONIN Gourmet
Mint-Mocha

• 15 ml MONIN Mojito Mint sirup
• 15 ml MONIN Dark Chocolate sauce
• 120 ml mléko
Všechny přísady vložíme do mixeru,
doplníme ledem, rozmixujeme do hladka
a nalijeme do sklenice.
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