
 

Sådan laver du 

byens bedste 

Gin & Tonic
 

Tips & tricks fra de bedste 
bartendere og gin-

connoisseurs



 
 
Når du læst denne guide, vil du have lært at lave 
byens bedste gin og tonic. 
 
Du vil lære at finde den helt rigtige tonic og 
sammensætte den med det rette indhold.
 
Den hypede cocktail er intet mindre end fantastisk, 
da kun fantasien sætter grænser for hvordan gin 
cocktail kan udformers. Men netop det kan også 
vildlede og gøre det svært at arbejde med, men 
bare rolig - med disse 5 tips er du hurtigt den største 
gin-conniosseur i byen.

FORORD
 



 5 TIPS TIL EN 
PERFEKT G&T

 

01 KEND DIN GIN

02 BRUG TONIC-HJULET

03 FIND DET PERFEKTE FORHOLD

04 GARNÉR MED MANÉR

05 ICE ICE BABY



 
 

01 KEND DIN GIN

Med dette mener jeg, at du skal finde ud af, hvilke 
ingredienser din gin indeholder.
 
Hvordan finder du så ud af det?
 
En god idé er at kigge bag på din flaske. Finder 
du ikke noget der, kan du altid prøve den 'giniale' 
app Ginventory - et opslagværk for alle verdens 
gins. Her står ingredienserne nemlig beskrevet. 
 
Som eksempel kan vi tage den spanske Gin 
Mare, der indeholder ingredienser 
som timian, rosmarin og oliven.



 
 

02 BRUG TONIC-HJULET

Nu hvor du kender din gin, er du klar til at vælge den 
helt rigtige følgesvend.
 
Her vil jeg anbefale, at du bruger Fever-Trees 
formidable tonic-hjul, der viser dig den perfekte tonic 
til din gin.  Ellers er grundreglen, at din tonic såvidt 
muligt skal komplementere din gin - ikke modarbejde 
den.
 
Du finder eksempelvis ud af, at Gin Mare passer 
perfekt med Fever-Trees Mediterrenean Tonic.
 
Det skal siges, at Fever-Trees tonic hjul er let bruge, 
men det viser kun Fever-Tree tonics. Har du andre 
tonics, så må du igen på jagt på eks. Ginventory. 
Eksempelvis er 1724 tonic en glimrende kombi med Gin 
Mare, da 



 
 

02 BRUG TONIC-HJULET



 
 03 FIND DET PERFEKTE 

FORHOLD

Nu har du udvalgt din gin & tonic. Så er det tid til at 
sammensætte dem. 
 
Men hvordan skal man egentlig fordele mængden af 
gin & tonic? Fever-Tree anbefaler altid at 3/4 af en 
G&T er tonic, mens den sidste 1/4 er gin. 
 
Vi synes dog, at ginnen fortjener lidt mere plads, så 
oftest anbefaler vi enten 4 cl gin til 10 cl tonic og 
evt. 5 cl gin til 10 cl tonic, hvis det er en gin med lavere 
alkoholprocent. 



 
 

04 GARNÉR MED MANÉR

 
 

 

Det er vores mantra her hos Ginhuset. Vi ved 
nemlig, at garnituren er et ofte overset element i 
en gin og tonic. Faktisk er garnituren det element, 
der skiller en god G&T fra en perfekt G&T.
 
Det første du skal vide er, at der overordnet set 
er to forskellige veje, du kan gå.
 
Den ene mulighed er at vælge garniture, 
som komplimenterer din gin og tonic. Her vil du 
ofte bruge nogle af de samme ingredienser, som 
du finder i din gin. Har du for eksempel en gin, 
der er lavet på æbler, vil det give god mening at 
garnere din G&T med æblestykker.
 
Den anden mulighed er at vælge garniture, 
som giver din G&T et modspil. På den 
måde bygger du ovenpå de smage, der allerede 
findes i din gin. Tager vi igen din æblegin som 
eksempel, vil det her give mening at garnere 
med en kanelstang eller en skive frisk ingefær.
 
Godt. Du har nu styr på det essentielle.

https://www.ginhuset.dk/produkt/mosgaard-filippa-gin/


Det gælder både bær, frugter og krydderurter.
 
Ikke nok med at de har en bedre 
smag og kraftigere aroma, så undgår du også 
at få pesticider og sprøjtemidler i din drink.
 

 

 
 
Og det er jo altid et plus.
 
Husk også på, at din garniture har utrolig kort tid til 
at afsætte smag og duft i din iskolde drink.
 
Derfor kan det godt betale sig at bruge de bedst 
mulige råvarer.

 
Brug økologiske ingredienser 



Med at det mener vi, at du skal have frigivet 
deres vidunderlige duft og smag.

Det gør du ved at slå dem et par gange 
mod køkkenbordet. Alternativt kan du også 
mase dem blidt mellem håndfladerne.
 

Det samme gælder faktisk også for bær, der har 
godt af at blive klemt lidt mellem fingrene.

 
Væk krydderurterne til live  



 

Du har sikkert allerede opdaget, at mange 
opskrifter på gin og tonic indeholder  
citrusskal som garniture.
 
Men hvordan får man lettest snittet sig et fint 
stykke skal?
 
Her er kartoffelskrælleren eller en "zester" din 
bedste ven.
 
Sørg for at holde frugten over glasset når du 
skræller, så du får sendt en masse dejlige 
olier ud over din drink
 
Pas dog på, at du ikke får for meget af det 
hvide under skallen med, da det kan afgive en 
del uønsket bitterhed i din drink.

 
Find kartoffelskrælleren frem  



 
 

05 IS PÅ, MAKKER

 
 

 

 
Du er ikke helt klar til at nyde din perfekte G&T 
endnu. 
Jeg glemte nemlig en vigtig ting: husk at 
putte rigeligt med is i dit glas! 
Jo færrere isterninger du putter i, desto hurtigere 
smelter de og udvander din drink. 
Brug derfor masser af is, så din drink holder sig 
kold og bevarer sin smag.

https://www.ginhuset.dk/produkt/mosgaard-filippa-gin/


 

Værs'go. Du er 

nu en minister i 

gin & tonic
 

Så er det bare ud og teste løs. 
Skål og velbekomme fra os.


