
21 Happy Hour 
Cocktail Recepten



En dan is het nu tijd voor een heerlijke cocktail!
Met trots presenteer ik de Happy Hour Cocktail recepten.

Deze heerlijke cocktails zijn namelijk koolhydraatarm. Normaal gesproken bevatten alcoholische dranken veel suiker. Dat is 
nu niet het geval.

Ik vind ze echt allemaal lekker. Soms is het dan ook lastig kiezen. Maar welke je ook kiest, je zult enorm genieten (en 
ontspannen).

Ik deel zowel cocktail recepten met alcohol en zonder alcohol. Klaar om te genieten?

Hier gaan we!





1. Tickle Lime
Ingrediënten: 35 ml wodka, 1 limoen, 200 ml spa rood, komkommer

Bereidingswijze: 

1. Snijd 2 plakjes komkommer. Doe 35 ml wodka in een glas en de limoen snijd je in partjes. Pers het sap uit en voeg toe 
aan het glas.

2. Giet de spa rood erbij en roer goed door. Tot slot leg je er 2 plakjes komkommer op en genieten maar.

TIP: De komkommer krijgt een heerlijke smaak. Neem tijdens het drinken ook een paar happen van de 
komkommerschijfjes.

Portie: 1/1 Calorieën: 98  Koolhydraten: 6 g Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g





2. Virgin Beach (alcoholvrij)
Ingrediënten: kwart mango in stukjes gesneden, 3 blaadjes munt, ijsblokjes, kwart limoen in partjes gesneden, 250 ml spa 
rood.

Bereidingswijze: 

1. Pak een groot glas en doe hier de mango en muntblaadjes in. Met een stamper kneus je de blaadjes samen met de 
mango. Zo ontstaat er een pasta structuur.

2. Het mengsel doe je in een glas en leg hier eerst de ijsblokjes op. Giet nu het mineraalwater er overheen en voeg tot slot 
een scheutje limoensap toe.

Geniet ervan!

Portie: 1/1 Calorieën: 141  Koolhydraten: 8 g Eiwitten: 0 g Vetten: 1 g





3. Coconut Love
Ingrediënten: 60 ml gin, 60 ml kokoswater, 60 ml spa rood, sap van een halve limoen, 2 blaadjes mint.

Bereidingswijze: 

1. Neem een middelgroot glas en doe hier ijsblokjes in. 

2. Voeg hier allereerst limoensap aan toe en daarna de gin, spa rood en kokoswater. Garneer met 2 blaadjes munt. Geniet 
ervan!

Portie: 1/1 Calorieën: 132  Koolhydraten: 7 g Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g





4. Nada Colada (alcoholvrij)
Ingrediënten: 5 stukjes ananas (vers of uit blik), 200 ml ananassap, 100 ml kokosmelk, kokosrasp, 1 handje ijsblokjes.

Bereidingswijze: 

1. Pak de blender erbij en doe hier de kokosmelk, ananassap en ijsblokjes in. 

2. Blend een paar seconden en garneer met verse ananas en kokosrasp. Heerlijk!

Portie: 1/1 Calorieën: 177  Koolhydraten: 12 g Eiwitten: 2 g Vetten: 2 g





5. Watermelon delicious
Ingrediënten: 2 l koude watermeloen, 325 ml kokoswater, 4 eetlepels verse limoensap, 230 ml vodka.

Bereidingswijze: 

1. Doe de watermeloen in een blender samen met de cocoswater en limoensap. Blend 20 seconden en doe de inhoud een 
grote fles. 

2. Zodra je de cocktail gaat serveren in een glas doe je eerst de ijsblokjes erin en daarna de Watermelon cocktail. Geniet 
ervan!

Portie: 1/1 Calorieën: 136  Koolhydraten: 10 g Eiwitten: 1 g Vetten: 0 g





6. Raspberry Guilty
Ingrediënten: 80 ml Gin, 40 ml vers geperste citroensap, 30 ml chambord liqueur, spa rood, ijsklontjes.

Bereidingswijze: 

1. Pak de cocktail shaker erbij en doe hier de gin, citroensap, chambord liqueur en ijsklontjes in. 

2. Mix goed door elkaar en schud de inhoud in een hoog cocktailglas. Doe tot slot spa rood erbij en genieten maar. 

Portie: 1/1 Calorieën: 155  Koolhydraten: 7 g Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g





7. Love On The Beach
Ingrediënten: 40 ml wodka, 20 ml perziksap, 80 ml cranberrysap, 60 ml sinaasappelsap (vers).

Bereidingswijze: 

1. Pak een glas en doe hier ijsblokjes in. Schenk hier 40 ml wodka bij, 20 ml perziksap, 80 ml cranberrysap en 60 ml 
sinaasappelsap. Geniet ervan!

Portie: 1/1 Calorieën: 165  Koolhydraten: 9 g Eiwitten: 1 g Vetten: 0 g





8. Flirty Wink
Ingrediënten: 40 ml grapefruit vodka, 90 ml grapefruit juice (vers of uit pak), 15 ml limoensap, 2 takjes rozemarijn.

Bereidingswijze: 

1. Pak de cocktail shaker erbij en vul deze met ijs en alle overige ingrediënten (behalve de rozemarijntakjes).

2. Goed shaken en schud daarna in een glas. Mocht je een verse grapefruit hebben gekozen, gebruik dan een partje voor 
op het glas. Steek hier een steeltje rozemarijn en geniet van de geur en smaak.

Portie: 1/1 Calorieën: 110  Koolhydraten: 8 g Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g





9. Crazy Mojito 
Ingrediënten: ijsblokjes, 1 limoen, 8 blaadjes munt, vloeibare druivensuiker, rum, spa rood.

Bereidingswijze: 

1. Crush de ijsblokjes in een blender of cocktailshaker. De limoen snijd je in partjes en pers je goed uit in een glas of kom. 
Doe er 8 blaadjes munt bij en een scheut rum. Doe er nu 1 half theelepeltje vloeibare druivensuiker bij.

2. Doe het Mojito drankje in een glas en voeg de ijsblokjes toe. Genieten maar!

Portie: 1/1 Calorieën: 110  Koolhydraten: 8 g Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g





10. Mi Amor (alcoholvrij)
Ingrediënten: 75 ml chai tea, 50 ml cranberrysap, 1 el honing, 75 ml licht bruisend mineraalwater, ijsblokjes, 1 scheutje 
citroensap.

Bereidingswijze: 

1. Doe in een cocktailshaker de ijsblokjes en voeg de afgekoelde Chai Thea, cranberrysap en honing toe. Schud goed door 
elkaar.

2. In een long drink glas doe je ijsblokjes en giet hier de chai thea cocktail overheen. Voeg een scheurtje citroensap toe en 
roer door.

3. Rietje erin en genieten maar.

Portie: 1/1 Calorieën: 162  Koolhydraten: 8 g Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g





11. Healthy Margarita
Ingrediënten: 30 ml tequila, scheutje limoensap, scheutje water, scheutje verse appelsap, 4 ijsblokjes

Bereidingswijze: 

1. Neem 30 ml tequila en voeg daar een scheutje limoensap, water en verse appelsap bij.  

2. Wrijf met een partje limoent de rand van het glas in doop de rand in wat zout. Het zout blijft plakken vanwege de 
limoensap. 

3. Doe een paar ijsblokjes in een glas, schenk het mengsel erin en als finishing touch garneer je het met een partje limoen 
op de rand van het glas door een inkeping te maken in de schil van de limoen.

Portie: 1/1 Calorieën: 155  Koolhydraten: 7 g Eiwitten: 1 g Vetten: 0 g





12. Sunshine Gin Tonic
Ingrediënten: 250 ml tonic, 1 schijfje sinaasappel, 5 ijsklontjes, 3 kruidnagels, 1 tl sinaasappel marmelade, kaneelstokje.

Bereidingswijze: 

1. De sinaasappel snijd je in plakjes. Vul het glas met ijsblokjes en voeg de sinaasappel marmelade toe. De tonic giet je er 
overheen.

2. De kruidnagels steek je in het sinaasappelschijfje en voeg je ook toe. Gebruik het kaneelstokje om te roeren en geniet 
van de smaak.

Portie: 1/1 Calorieën: 120  Koolhydraten: 14 g Eiwitten: 2 g Vetten: 0 g





13. Naughty Strawberry
Ingrediënten: ijsblokjes, 25 ml rum, 7 aardbeien, halve limoen.

Bereidingswijze: 

1. Crush het ijs in een blender en voeg hier 25 ml rum aan toe. Doe er 7 aardbeien bij en meng (blend) goed door elkaar. 
Pers de sap van de limoen uit en voeg toe. Meng nogmaals goed door elkaar.

2. Schenk de Naughty Strawberry in een glas en geniet ervan.

Portie: 1/1 Calorieën: 176  Koolhydraten: 11 g Eiwitten: 1 g Vetten: 0 g





14. Cranberrymix (alcoholvrij)
Ingrediënten: 1,5 dl cranberrysap (let op met minimale suikers en anders zelf maken met een sapcentrifuge), handvol 
frambozen, 0,5 dl sinaasappelsap en een scheutje citroensap, 6 ijsblokjes.

Bereidingswijze: 

1. Crush eerst wat ijsblokjes, zodat het drankje koud geserveerd kan worden. 

2. Doe vervolgens de cranberrysap in de blender.

3. Gooi ook een handvol frambozen erbij, de sinaasappelsap en de citroensap.

4. Schenk deze puree in een geschikt glas en serveer met een mooi citroenschijfje voor op de rand van het glas. Een 
heerlijke mocktail die net zo lekker smaakt, als met alcohol. Cheers!

Portie: 1/1 Calorieën: 166 Koolhydraten: 9 Eiwitten: 1 g Vetten: 0 g





15. Minty Moscow Mules
Ingrediënten: Gembersiroop: 125 gram dunne plakjes gesneden en geschilde gember, 500 ml water, 66 gram Stevia. 
Moscow Mules: 118 ml premium wodka, 30 ml verse limoensap, 30 ml gembersiroop (die je zelf gemaakt hebt), 240 ml 
ginger ale (verantwoorde versie), verse muntblaadjes en ijsblokjes.

Bereidingswijze: 

1. Breng de gember, het water en de Stevia bij elkaar in een pan. 

2. Breng dit aan de kook op hoog vuur. Zet het vuur op middelhoog en laat dit voor 10 minuten staan. 

3. Koel dit mengsel voor 1 uur en stamp dit daarna fijn. Sla het op in een schone pot en laat het minimaal 2 weken in de 
koelkast staan.

4. Giet de wodka, limoensap, gembersiroop en ginger ale in een kleine kruik. Roer goed door elkaar! Gier er ijsblokjes 
overheen en garneer met verse munt.

Portie: 1/1 Calorieën: 123 Koolhydraten: 6 g Eiwitten: 3 g Vetten: 0 g





16. Sangria Heaven
Ingrediënten: 60 ml kokend water, 1 theezakje frambozensmaak, 2 tl stevia, 60 ml koud water, ¼ tl sinaasappel extract, ¼ 
tl citroensap, 80 ml rode wijn, half kopje frambozen.

Bereidingswijze: 

1. Doe het kokend water over het theezakje. Laat 5 min staan. Haal het zakje eruit en voeg de stevia toe. 

2. Doe het koude water erbij en de rest van de ingrediënten. Geniet ervan!

Portie: 1/1 Calorieën: 111 Koolhydraten: 6 Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g





17. Crazy Flavour
Ingrediënten: 40 ml vodka, 15 ml vodka met cranberry smaak, 15 ml vodka met perziksmaak, 1 partje limoen, ijsblokjes.

Bereidingswijze: 1. Mix de vodka, cranberry vodka, perzik vodka en water in een cocktail shaker met ijsblokjes. Goed 
shaken en serveer in een groot glas.

Portie: 1/1 Calorieën: 98 Koolhydraten: 5 Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g





18. Summer Breeze 
Ingrediënten: 20 ijsblokjes, 100 ml tonic (frisdrank), 100 ml Martini extra dry, ½ sinaasappel.

Bereidingswijze: 

1. Vul de glazen met ijsblokjes. Verdeel de martini en de tonic. Snijd van de sinaasappel 4 dunne partjes en garneer 
hiermee de glazen.

2. Smullen geblazen!

Portie: 1/4 Calorieën: 170 Koolhydraten: 7 Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g





19. Chill Out 
Ingrediënten: 400 ml witte wijn, 4 takjes verse munt, 800 ml bruisend mineraalwater, 12 ijsblokjes.

Bereidingswijze: Verdeel de koude wijn over de wijnglazen. Doe ook het koude bruiswater erbij en de verse munt. Vul aan 
met ijsblokjes. Geniet ervan.

Portie: 1/4 Calorieën: 65 Koolhydraten: 1 Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g





20. Campari it is!
Ingrediënten: 200 ml Campari, 660 ml Brouwers IPA, 1 perssinaasappel.

Bereidingswijze: 

1. Verdeel de Campari over 4 tumbler glazen. Schenk er de ijskoude IPA bij. 

2. Snijd de sinaasappel in mooie schijfjes. Doe ik elk glas 1 sinaasappelschijf. Enjoy!

Portie: 1/1 Calorieën: 170 g Koolhydraten: 11 g Eiwitten: 1 g Vetten: 0 g





21. Awesome Aperol Spritz
Ingrediënten: 200 ml Aperol, 250 ml Prosecco, 250 ml koolzuurhoudend water, 1 rode grapefruit, 16 ijsblokjes.

Bereidingswijze: 

1. Halveer de grapefruit. Snijd 1 helft in plakjes en de andere helft pers je uit.

2. Verdeel de ijsblokjes over de glazen en schenk in elk glas 1 el grapefruitsap. Verdeel er vervolgens de Aperol, prosecco 
en het koolzuurhoudende water over. Genieten maar!

Portie: 1/1 Calorieën: 130 g Koolhydraten: 13 g Eiwitten: 0 g Vetten: 0 g



Heb jij er ook zo van genoten?
Wat is dit genieten zeg! Ik hoop dat je net zo gek van deze cocktails bent als ik.

Het voordeel van deze cocktail recepten is dat ze koolhydraatarm zijn. Je kunt ze prima drinken tijdens een koolhydraatarm 
dieet.

Ben jij op dit moment het Koolhydraatarm 30 Dagen Menu aan het volgen? Super! Je kunt gerust ‘s avonds een heerlijke 
cocktail drinken.

Ik wens je veel plezier toe met de recepten en geniet ervan!

Groetjes Timo | BGreat.nl


