
Slushice opskrifter

Slush-ice opskrifter til slushicemaskiner

Det er dumt at ødelægge 12 L. slushice...
"Jamen, det er jo bare saft –det kan sagtens drikkes..." Sådan lyder det engang i mellem til
festerne rundt omkring, når hr. slush-ice-drinks-maker, har blandet lidt for meget alkohol eller
likør i slush-icemaskinen ...
Og det er rigtig ærgelig at stå med 12 eller måske hele 24 liter slushice-drinks som smager
dårligt. Derfor har vi lavet denne guide.

Lav lækre slush-ice-drinks med alkohol

Vi har gemmen de sidste mange år samlet erfarling med slushice-drinks. Og al den erfaring vil
vi gerne dele med dig!
Derfor finder du herunder en lang række spændende opskrifter på Slushice-drinks med alkohol.

Alle opskrifter er beregnet til 1 slushicekar = 12 L.

 1 / 5

slushice-slush-ice-maskine


Slushice opskrifter

HUSK: Opskrifterne er KUN vejledende! Du skal hele tiden smage til, så du tilsidst ender
med det resultat du selv synes smager godt!

Indsend dine egen succes-opskrifter
Har du eksperimenteret med slushice-drinks og fundet frem til en drink du gerne vil dele med os
andre, er du meget velkommen til at indsende opskriften til os. I menuen til venstre finder du
punktet "indsend opskrift". Udfyld skemaet og tryk send. -Så kommer din opskrift på siden -til
glæde for alle os andre!

Drink:

Det skal
du bruge:

        Sådan
        gør du:

Blå Isbjørn Blå- slushicevæske
1-2 fl. vodka
    1. Hæld slushicevæsken i beholderen.
    2. Tilsæt 1-2 flasker vodka (70cl.) 

    3. Fyld op med vand til max.

Red Dream Rød hindbær- slushicevæske
1-2 fl. rom
    1. Hæld slushicevæsken i beholderen.
    2. Tilsæt 1-2 flaske rom (70cl.)

    3. Fyld op med vand.

123fest's
Ala Pinacolada Gul-sommerstang slushicevæske
                          1. fl. rom (70 cl.)
      1/3 - 1/2 fl. Malibu
    1. Hæld slushicevæsken i beholderen.
    2. Tilsæt 1-2 flaske rom  (70cl)
    3. Ca. 1/3 flaske malibu (smag selv til...)
    4. Fyld op med vand
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123fest.dk's
Mali-BLUE Blå-slushicevæske
                          1 fl. rom
1/3-1/2 fl. Malibu
    1. Hæld slushicevæsken i beholderen.
    2. Tilsæt 1 flaske (70cl.) rom.
    3. Derefter 1/3-1/2 flaske Malibu.
    4. Fyld op med vand.

123fest.dk's
Køenhavnerstang-stivGul-sommerstang slushicevæske
1 fl. Vodka
4 dl. Grenadine

    1. Hæld slushicevæsken i beholderen.
    2. Tilsæt 1 flaske vodka  (70cl.)
    3. Tilsæt ca. 4dl Grenadine, 1 dl. Roses Apricot
    4. Fyld op med vand.

123fest.dk's
Raspberry
Dream Rød hindbær- slushicevæske
                          1-2 fl. Bacardi Lemon
1-2 dl. Grenadine
    1. Hæld slushicevæsken i beholderen.
    2. Tilsæt 1-2 flasker (70cl.)  Bacardi Lemon.
    3. Tilsæt derefter lidt Grenadine efter eget ønske. Ca. 1-2  dl.
    4. Fyld op med vand.

123fest.dk's
Frozen Green
magarita Grøn champange slushicevæske
1. fl. Bacardi lemon
Roses lime og/eller Roses apricot
    1. Hæld slushicevæsken i beholderen.
    2. Tilsæt 1 flaske (70cl.)  Bacardi Lemon. 

    3. Ca. 3 dl. Lime eller apricot (smag selv til) 

    4. Fyld op med  vand.

123fest.dk's
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KUNG-FUU Hvid karate slushicevæske
1-2 fl. vodka
evt. lidt sjov farve...
    1. Hæld slushicevæsken i beholderen.
    2. Tilsæt 1-2 flasker (70cl.)  vodka. 

    3. Fyld  op med vand.

Blue Lagune Blå- slushicevæske
1 fl. gin
Roses Lime
    1. Hæld slushicevæsken i beholderen.
    2. Tilsæt 1 flaske gin (70cl.)
    3. Tilsæt efter eget ønske Roses lime (ca. 3 dl.) smag selv til!
    4. Fyld op med vand.

123fest.dk's Drømme Filur
Joker slushicevæske
1 fl. rom
3 dl. Grenadine

    1. Hæld slushicevæsken i beholderen.
    2. Tilsæt 1. fl. rom
    3. Tilsæt ca. 3 dl. grenadine

    4. Fyld op med vand

Du kan leje det hele til en god fest!

Med en god slushicemaskine  kan man lave lækre drinks! -Men hvad med også at leje en
popcornmaskine
? Den lækre duft af 
sprøde nypoppede popcorn
kan få alle tænder til at løbe i vand. Hos 123fest.dk kan du leje maskinen billigt. 

Et karaokeanlæg  er også et godt bud på aftenunderholdningen! Med over 600 sange er
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123fest.dk's karaokeanlæg  den oplagte aktivitet til firmafesten, julefrokosten,
familiefesten m.v. Prisen for et komplet anlæg med højtalere, mikrofoner, tv og alt det andet
gear er kun 1200 kr. for en dag!

123fest.dk har masser af andre muligheder for at skabe en god fest - vælg selv i menuen til
venstre og læs mere...
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