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40 REVISTA DO GIN

José osvaldo albano do amarante*

Clássicos
2019 

OS COQUETÉIS        
MAIS

CONSUMIDOS  
NO MUNDO EM 

41REVISTA DO GIN

nualmente, a revista Drinks 
International faz uma extensa 
pesquisa junto aos donos 
e principais bartenders dos  
50 melhores bares de drinques 
do mundo, visando aferir quais 

foram os coquetéis clássicos mais servidos em 
suas casas.
Confira, a seguir, os 10 coquetéis clássicos mais 
servidos nos bares em 2019, segundo a pesquisa 
divulgada em 06/01/2020.
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*José Osvaldo Albano do Amarante - Engenheiro Químico, Autor do livro “Os Segredos do Gim”, Ed. Mescla e  
Coordenador da “Gin on Mondays”.       www.amarante-vinhos.com.br

COQUETÉIS CLÁSSICOS

APEROL SPRITZ
Aperol italiano, espumante Prosecco, um toque de soda 
e guarnecido por uma rodela de laranja-bahia.

MOJITO
Rum branco cubano, suco de limão-tahiti, soda, açúcar 
e hortelã fresca.

MANHATTAN
Rye whiskey, vermute doce, duas pitadas de bitter  
Angostura e guarnecido com cereja ao conhaque.

MARGARITA
Tequila 100% Agave, licor de laranja Triple Sec e suco 
de limão-tahiti.

ESPRESSO MARTINI
Um drink novo, que invadiu o domínio dos clássicos, 
à base de vodca, licor de creme de café Kahlúa, xarope  
de açúcar e café expresso curto.
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COQUETÉIS CLÁSSICOS

WHISKEY SOUR
Bourbon whiskey, suco de limão-siciliano, xarope  
de açúcar e clara de ovos (opcional).

DRY MARTINI (O MEU  
PREDILETO!)
Gim, vermute francês, guarnecido por um twist  
de limão-siciliano ou uma azeitona verde.

DAIQUIRI
Rum branco cubano, suco de limão-tahiti e açúcar.

NEGRONI
Gim, vermute doce italiano e bitter Campari.

OLD FASHIONED
Bourbon ou rye whiskey, bitter Angostura,  
soda e cubo de açúcar.
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PARA AS RECEITAS COMPLETAS DOS DRINQUES,  
VEJA O ÓTIMO SITE DA IBA - INTERNATIONAL  
BARTENDERS ASSOCIATION

https://iba-world.com

Fo
to

: i
ba

-w
or

ld
.c

om


