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”Mitt arbete är att göra den godaste 
vodkan och ginen möjlig. Nu är det 

dags för dig att bjuda på det bästa!”



Min signatur GT när jag själv får bestämma. Jag tycker om 
stiffa GTs där man verkligen kan smaka ginen. Det är den 
som skall dominera smaken. Det är jag därför jag gjort en 
god och smakrik gin. Tonicen skall framhäva smaken och 
därför rekommenderar jag alltid att använda en neutral tonic. 
Lägg extra energi på att använda kompletterande garnityr 
som aktiverar ditt lukt- och synsinne.

6 cl Purity Craft Nordic Dry Gin
6 cl Neural Tonic
Rosmarin kvist
Citron zest

GT skall avnjutas i stora kalla glas. Fyll ditt glas med mycket is
och var försiktigt när du häller ner tonicen. Garnera med en 
Rosmarin kvist och citron zest som du twistar över din drink. Jag 
blandar mina GT 1:1 men det går också bra med 1:2.
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Om jag skall bjuda min fru Johanna på något gott är det 
denna cocktail jag bjuder på. Jag tycker om att göra 
basilikabaserade cocktails för att det smakar gott men 
också för att färgkombinationen blir fantastisk. Kul fakta
är att jag har basilika i mina baskryddor i ginen vilket 
gör att du skall alltid mixa alla basilikabaserade 
cocktails på Purity Gin.
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6 cl Purity Nordic Dry Gin
2 cl färskpressad citronjuice
2 cl sockerlag
12 basilikablad
1 äggvita
Basilika

Muddla basilikabladen i din shaker. Häll i övriga 
ingredienser och skaka ordentligt. Häll i is och äggvitan 
och skaka tills du blir trött. Servera i ett Martiniglas och 
garnera  med basilika. 

*Tillaga ditt sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull.  
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6 cl Purity Nordic Dry Gin
2 cl färskpressad citronjuice
2 cl sockerlag*
12 basilikablad
Basilika
Citrontwist

Muddla basilikabladen i din shaker. Häll i övriga 
ingredienser tillsammans med is och skaka ordentligt.  
Servera i isfyllt glas och garnera med basilika och 
citrontwist.

*Tillaga ditt sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull.  

Kort och gott en Gimlet on the rocks. Görs 
bäst med Purity Nordic Dry Gin vars bas 
innehåller Basilika och där de olika 
smakerna gifter sig gudomligt tillsammans. 
Som gjort för en solig dag.
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Min sommarfavorit. Kombinationen av  gin, 
fläder och jordgubbar är oslagbar. En 
enkelt drink att göra när man har många 
gäster då man kan förbereda allt  i förväg. 
Fyll glasen med is, gin, jordgubbar och 
mynta, ställ in dem i kylen och fyll på 
tonicen när gästerna kommer.

6 cl Purity Old Tom Gin
2 cl flädersaft
Tonic
Jordgubbar

Häll i alla ingredienser i ett stort vinglas 
alternativt karaff fylld med is. Dekorera 
med skivade jordgubbar och mynta.



En av mina absoluta favoritdrinkar och också den enklaste. Jag 
har alltid en kyld flaska i frysen redo för oväntade besök eller 
lyckliga stunder.  Att blanda vatten eller vermouth i din Martini 
behöver du bara göra om du använder sprit av lägre kvalitet 
och du vill dölja spritens dåliga smak.

10 cl Purity Nordic Gin
Citron

Kyl din gin ordentligt genom 
helt enkelt att lägga flaskan i 
frysen alternativt fyll din 
shaker med is och rör runt tills 
ginen blivit riktigt kall. Servera 
med en ekologisk citron zest 
som du twistar över din
Martini för att frigöra 
citronoljorna.
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Självklart kan du också 
servera en Nude martini med 
en av mina vodka.



PURITY MARTINI VARIANTER
DIRTY MARTINI
En enkel Martini variant där du droppar i lite olivspad i din Martini vilket ger lite 
välsmakande sälta till din Martini.

SALTED MARTINI
Denna variant består av att man rör upp ett högkvalitativt salt i din vodka. 
Påminner lite om en Dirty Martini men utan olivsmak.

GIBSON MARTINI
Blanda som en vanlig Martini men istället för att garnera med citron eller oliv 
använder du helt enkelt en syltlök. Syltlökens inläggningslag ger en liten extra
smaktouch till din Martini. Kul är att Gibsons Martini har fått en liten uppsving 
då den dracks flitigt i TV-serien Queens Gambit.

ESPRESSO MARTINI
Ett måste efter en god middag. Skapas genom att blanda 5cl  Vodka, 4 cl 
Kaffelikör t ex Kahlua och 4 cl vält kylt Espressokaffe i en cocktail shaker. Skaka 
till du inte orkar längre och servera i ett Martini glas.

PURITY SPRITZ ESPRESSO MARTINI
Som ovan men byt ut Purity Vodka mot Purity Spritz samt garnera med  en tunn 
apelsinskiva. En fantastisk god kombination där citrusen gifter sig underbart med 
kaffesmaken.

PINK MARTINI
Engelska officerares hemliga trick för att minska sjösjukan till havs var helt enkelt 
att droppa lite Angostura bitter i sin martini.

TURF CLUB MARTINI
Jag är ingen större fan av att blanda vermouth i mina Martinis men en god 
variant är att blanda 50/50 mellan Purity Old Tom gin och en söt vermouth 
toppat med några stänk Angostura bitter.

ROCKY MARTINI
Avslutningsvis en variant som jag själv bjöds på en sen natt i New York som 
återställare men som faktiskt är lite rolig. Görs enkelt genom att lägga ner in hel 
äggula i din Martini. Namnet syftar såklart på Rocky Balboa som drack ägg 
varje morgon för att bygga sina muskler.



När jag har middag bjuder jag gärna på en liten mellanrätt 
i form av en riktigt kall Purity med löjrom. Extra kul blir det
om du serverar genom att lägga en klick löjrom på
ovansidan av dina gästers hand. Be dem första njuta av 
löjrommen för att sedan avsluta med en riktigt kall Purity i 
ett snapsglas. Både Purity Gin och Purity Vodka fungerar att 
servera på detta sätt.

6 cl Purity Vodka /Gin
Löjrom

Kyl din flaska Purity väl i frysen. Vattna av din löjrom genom
att lägga den i en sil så den inte är rinnande.

Vid servering: Klicka en klick löjrom på ovansidan av dina 
gästers hand, mellan tummen och pekfingret. Njut först av 
löjrommen för att att sedan sväljas ner med en kall Purity.

PU
RITY

 LÖ
JRO

M



”En cocktail är som ett lyckligt äktenskap, 
ju mer kärlek man ger desto mer får 

man tillbaks”



Serveras klassiskt i en kopparmugg men går lika bra att 
servera i ett glas. Det viktigaste tycker jag är att få till 
rätt styrka av ingefäran vilket jag gör genom att riva 
lite färsk ingefära över drinken.

6 cl Purity Signature 34 Edition Vodka
1 lime
10 cl Ginger beer
Lime
Ingefära

Skär din lime i klyftor och muddla dem i din shaker. Fyll på 
med is och vodka, skaka ordentligt. Fyll ditt glas med mycket 
is, häll direkt från shakern och fyll upp med Ginger beer. 
Avsluta med att garnera med lime och mynta samt riv över lite 
färsk ingefära.
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Jag arbetar alltid mycket med att gifta ihop olika smaker 
samtidigt som det skall vara lätt att göra en god smakande 
cocktail. Ett enkelt sätt att ge din cocktail lite extra kärlek är 
att smaksätta ditt sockerlag med en god smak.

6 cl Purity Nordic Dry Gin
2 cl färskpressad citron juice
2 cl smaksatt sockerlag med timjan*
Timjan 

Mixa alla ingredienser i en shaker fylld med is. Servera i 
ett Martiniglas och garnera  men en timjan kvist.

*Tillaga ditt sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull. 
Lägg i timjan och låt det dra medan sockerlaget svalnar.
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För att fira att man överlevt ännu en dag till havs firade
engelska sjömän när solen äntligen gick ner med en 
sundowner. Här en frisk och het variant som får en att 
önska att dagarna skall gå snabbt på jobbet .

6 cl Purity Old Tom Gin
3 cl grapefrukt juice
1 cl färskpressad ingefära
Grapefrukt

Mixa alla ingredienser i en shaker fylld med is 
och skaka ordentligt. Servera i ett glas fyllt 
med is och garnera men grapefruktskivor.
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Det bästa med cocktails är att man kan skapa sina egna 
varianter utifrån vad man själv tycker om. I denna variant 
smaksätter jag ett sockerlag med den klassiska 
kombinationen aprikos och rosmarin vilket ger en smakrik 
kombination av krydda och fruktighet.

6 cl Purity Nordic Dry Gin
2 cl färskpressad citron juice
2 cl sockerlag smaksatt med rosmarin och aprikos*
Club soda
Aprikos

Häll alla ingredienser i en shaker, fyll med is och skaka ordentligt. 
Servera i ett glas fyllt med is och toppa med lite club soda om du 
vill. Garnera med aprikosskivor.
*Tillaga ditt sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull. Lägg i 
muddlade aprikosklyftor och rosmarin och låt det dra medan sockerlaget
svalnar.
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Cocktail skapad av Ian Flemming1953 till hans novell Casino 
Royal. I boken beställer James Bond en drink som skall vara 
stor, stark, kall och skakad ordentligt. Kuriosa är att  James 
Bond uppkallade cocktailen efter sitt möte i filmen men den 
vackra Vesper Lynd.

6 cl Purity Nordic Dry Gin
2 cl Connoisseur 51 Reserve Vodka
1  cl Lillet blanc
Citron Twist

Rör ner alla ingredienser i en shaker fylld med is. 
Skaka ordentligt. Servera i ett Martiniglas och garnera  
med en lång citron twist.
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”Man göra cocktails på annan sprit än 
Purity. Men varför?”



En cocktail för härliga sommarkvällar när jordgubbssäsongen 
överöser oss med smakrika jordgubbar. Kombinationen 
jordgubbar och timjan ger en extra smakdimension till denna 
cocktail som jag verkligen rekommenderar er att prova. En variant 
för extra varma sommardagar är att mixa denna drink i din mixer 
och då använda frysta jordgubbar.

6 cl Purity Nordic Dry Gin
2 cl färskpressad citron juice
2 cl sockerlag smaksatt med timjan*
Mineralvatten
Jordgubbar

Muddla 3 stora mogna jordgubbar i din shaker tillsammans med
sockerlaget. Häll i gin, citronjuice, is och skaka ordentligt. 
Servera i ett glas fyllt med is och toppa med lite mineralvatten. 
Garnera med en timjankvist och en jordgubbsskiva.

*Tillaga ditt sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull. Lägg i 
timjan för extra smak och låt det dra medan sockerlaget svalnar.
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En härlig avsvalkande cocktail för långa sommareftermiddagar 
är att ge en klassisk Gimlet en extra touch av gurka. 

6 cl Purity Nordic Dry Gin
2 cl färskpressad citron juice
2 cl sockerlag smaksatt med Gurka*
Gurka

Muddla 3 stora gurkskivor i din shaker tillsammans med
sockerlaget. Häll i gin, citronjuice, is och skapa ordentligt.  
Servera i ett Martiniglas och garnera med en gurkskiva.
*Tillaga ditt sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull. Lägg i 
gurka för extra smak och låt det dra medan sockerlaget svalnar.
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En klassisk cocktail från prohibition-tiden i USA. Namnet ”Bee
Knees” är slang för ”det bästa” vilket passar bra med tanke på 
vilken gin som skall användas i denna cocktail. Cocktailen är till 
grunden en Gin Sour som sötats med honung istället för vit 
socker vilket bidrar till mer komplexitet och varm sötma.  

6 cl Purity Navy Strength Gin
2 cl honungslag*
2cl citron juice
Citron

Mixa alla ingredienser i en shaker fylld med is. Servera i ett 
Martiniglas och garnera med en twist av citron.

*Tillaga ditt honungslag med lika delar vatten och honung i en kastrull. 
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Den klassiska cocktailen Old Fashioned  är Mad Mens 
huvudkaraktären Dan Drapers favoritdrink. Här i en moderniserad 
version där jag ger cocktailen en extra smak av apelsin samt 
använder gin.
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6 cl Purity Nordic Dry Gin
2 cl sockerlag smaksatt med apelsin*
2 cl Bourbon
Apelsin

Mixa alla ingredienser i en shaker fylld med is. Servera i ett 
glas fyllt med is och garnera med en twist av apelsin.

*Tillaga ditt sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull. Lägg i 
apelsinskal för extra smak och låt det dra medan sockerlaget svalnar.



En härlig avsvalkande cocktail för långa sommareftermiddagar 
är att utöka en klassisk Gimlet med en touch av gurka. 

6 cl Purity Nordic Dry Gin
2 cl fätspressad citron juice
2 cl sockerlag smaksatt med Gurka*
Gurka
Muddla  3 stora gurkskivor i din shaker tillsammans med
sockerlaget. Häll i gin, citronjuice, is och skapa ordentligt.  
Servera i ett Martiniglas och garnera med en gurkskiva.
*Tillaga din sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull. Lägg i 
gurka för extra smak och lått det dra medan sockerlaget svalnar.
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Min första smaksatta ”vodka”. 
Purity Spritz är smaksatt med 
bergamott, apelsin och grapefrukt 
och är gudomlig. Min tanke bakom 
Spritzen är att det skall vara lätt 
att blanda en god cocktail med 
endast två ingredienser. Därför har 
jag gjort smaksättningen i förväg 
och du behöver bara blanda med 
tonic och garnera. 

4 cl Purity Spitz
8 cl Neutral tonic
Grapefruktskiva
Mynta

Blandas precis som en GT 
men garnera med en 
grapefruktskiva.



Ytterligare en sommarfavorit och där kombinationen av 
grapefrukt och rosmarin lyfter cocktailen till oanade höjder. Jag 
gör gärna denna cocktail på en Old Tom gin där den varma 
sötman ger en extra skjuts till smakerna.
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6 cl Purity Old Tom Gin
2 cl färskpressad grapefruktjuice
2 cl sockerlag smaksatt med Rosmarin*
Rosmarin
Häll i ingredienserna i en shaker fylld av is och skaka ordentligt.  
Servera i ett glas fyllt med is och garnera med rosmarin och en 
skiva grapefrukt.
*Tillaga ditt sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull. Lägg i 
rosmarin för extra smak och låt det dra medan sockerlaget svalnar.
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Denna drink blir extra snygg om man jobbar lite extra med sin 
isbit. Spelar ingen roll om den är rund eller fyrkantig, bara den 
blir det visuella fokusen för din cocktail.

6 cl Purity Old Tom Gin
2 cl färskpressad mandarinjuice
2 cl sockerlag*
Kryddnejlika
Mandarin

Häll i ingredienserna i en shaker fylld med is och skaka ordentligt.  
Servera i ett martiniglas och garnera med kryddnejlika och en  twist 
av mandarin.

* Tillaga ditt sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull.  
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Cocktailen som fick sitt genomslag i TV-serien ”Sex in the city”. 
En populär variant är att göra en White Cosmo där man bytt ut 
tranbärsjuicen mot flädersaft. Det ursprungliga receptet 
efterfrågar vodka men jag föredrar att göra den på min Old 
Tom gin vilken ger en extra smakdimension.

4 cl Purity Old Tom Gin
2 cl tranbärsjuice
2 cl färskpressad limejuice
2 cl Cointreau

Häll i ingredienserna i en shaker fylld med is och skaka ordentligt.  
Servera i ett martiniglas.
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Kombinationen med söt gin, pastis, chili och gurka gör denna 
cocktail extra spännande. Cocktailens namn syftar på 
kärleksrelationen mellan två personer som såklart skall vara en 
kombination av spänning, sötma och hetta.

4 cl Purity Old Tom Gin
4 cl Gurkvatten*
1 cl Pastis
Torkad chilifrukt
Gurka

Häll i ingredienserna i en shaker fylld med is och skaka 
ordentligt.  Servera i ett isfyllt glas och garnera med gurka 
och chilifrukt. Gurkvattnet gör du enkelt genom att du skivar 
gurka i en vattenfylld karaff som du ställer i kylen.



PU
RITY

 RED
BERRY

6 cl Purity Old Tom Gin
2 cl färskpressad citron juice
2 cl sockerlag smaksatt med mynta*
Hallon
Mynta

Muddla 6 hallon i din shaker tillsammans med sockerlaget. Häll i
gin, citronjuice, is och skaka ordentligt. Servera i ett glas fyllt 
med is. Garnera med hallon och mynta.

*Tillaga din sockerlag med lika delar vatten och socker i kastrull. Lägg i 
mynta för extra smak och låt det dra medan sockerlaget svalnar.



the home to 
THE WORLD’S BEST 

VODKA & GIN
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”Hemligheten? Vi destillerar långsamt, 
långsamt, många många gånger med 

mycket kopparkontakt.”
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”Den finns ingen genväg till 
god smak.”

www.puritydistillery.com


