Receitas Fáceis

Drink Cointreau Fizz: a opção perfeita de bebida mista para
refrescar; confira versões deliciosas
Quem disse que só é bom refrescar no final de semana? Você merece dar aquela relaxada no
meio também, principalmente se em sua região estiver fazendo bastante calor! Pensando
nisso, o Blog Receitas Fáceis do Folha Go preparou nessa quarta-feira (13/10) versões
incríveis do Drink Cointreau Fizz; saiba como fazer essa bebida mista maravilhosa.
Essa maravilha é febre no verão europeu e conquistou bares pelo mundo todo no Brasil. Que
tal fazer essa delícia em casa? Confira as instruções e experimente hoje mesmo!

Drink Cointreau Fizz: a bebida mista para todos os gostos
O Cointreau é um licor produzido por meio da destilação de cascas de laranjas (doce e
amargas). Além disso, contem especiarias e ervas aromáticas. A bebida tem um teor alcóolico
de 40º gl e pode ser usada como base para diversos outros drinks.
Assim sendo, confira algumas versões dessa bebida mista super especial que agrada qualquer
um, até os mais exigentes.
Leia também: Drink Alexander: Teor alcóolico e cremosidade ideais para aproveitar o feriado

Bebida mista clássica
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Drink Cointreau Fizz: a opção perfeita de bebida mista para refrescar; confira versões
deliciosas - Imagem: Canva Pro
Para preparar a versão clássica do Drink Cointreau Fizz, você vai precisar dos ingredientes:
60 ml de Cointreau;
1 limão tahiti fresco;
100 ml de água com gás.
Veja, agora, como preparar a bebida mista:
Esprema dentro do copo que vai servir o drink o limão;
Em seguida, encha o copo com gelo, acrescente o Cointreau e complete com a água
com gás;
Por fim, sirva!

Cointreau Fizz Framboesa
Nessa opção, mais deliciosa e cheira de cor, a framboesa faz toda a diferença; confira os
ingredientes:
50 ml de Cointreau;
Framboesas frescas a gosto;
1 limão tahiti fresco;
100 ml de água com gás.
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A seguir, portanto, confira as instruções de preparo:
No copo que vai servir, coloque o sumo do limão e encha o copo com o gelo (que de
estar triturado);
Em seguida, acrescente o Cointreau e complete com a água com gás;
Decore com as framboesas e se quiser, coloque pequenos pedaços dentro do copo;
Por fim, sirva!
Leia agora: Drink Pink Lemonade: a bebida mista perfeita para começar a semana; veja opções
sem álcool

Veja como fazer um BOLINHO DE CHUVA DE CENOURA perfeito,
sequinho e crocante
Bolinho de chuva é sucesso entre as crianças. E, quando estão em casa, sempre querem
comer coisas gostosas! Então, aproveite para aprender a fazer esta receita fácil de bolinho de
chuva de cenoura delicioso e saudável, uma receita do Chef Fernando dos Santos, do Clube
da Coxinha, e que fica pronto em 15 minutos. Esta receita rende aproximadamente 25
bolinhos.
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