
Текила и коктели од текиле 



Текила 

• је алкохолно пиће које је почело да се 
производи у околини Текиле, града у 
западној мексичкој држави Халиско у XVI 
веку  

• Астеци су га звали октли, а које је касније 
добило популарније име пулке.  

• Прави се од биљке агаве и садржи 35—
55% алкохола.  

 

 



• Дон Педро Санчез од Тагле, маркиз од 
Алтамира, почео је да масовно производи 
текилу у првој „фабрици“ у модерном 
Халиску. 1608. године колонијални 
гувернер је увео порез на овај производ. 

• Текила какву данас познајемо се почела 
производити почетком XIX. века у 
Гвадалахари, а кроз XX век постала је 
популарна широм света.  

• Поља плаве агаве и древне дестилерије у 
околини Текиле данас су на попису 
светске баштине.  



• Преко 100 дестилерија производи 600 
врста текиле у Мексику, док је 
регистровано преко 2000 имена пића. 

• По мексичком закону текила мора да се 
држи у хратсовим бурадима.  

• Такође, по закону, када на флаши стоји 
назив „Текила“ то значи да је најмање 
51% алкохола направљен од срца плаве 
агаве која расте поред града Текиле.   

• Дрво агаве се може користити за 
производњу текиле само ако је старије од 
10 година. 

 



• БЛАНКО (бела) текила мора да одстоји од 14-21 дан,  
 
• ОРО (златна) мора да одстоји најмање 2 месеца,  
 
• РЕПОСАДО (одстајала) мора да одстоји до 1 год. 
 
• АНЕХОС (стара) је она која одлежи у бурадима  1 

годину али мање од 3 године стара.  
 
• МАДУРО она која је одлежала најмање 3 године, ова 

категорија уведена је у марту 2006. године. 
 
• МЕСКАЛ је посбена врста текиле са ларвом лептира 

у флаши  и претставља прави афродизијак као и 
одличан маркетиншки потез. 



TEQUILA SUNRISE 

Метода: Сипање 

Чаша: Висока чаша 

Састојци:  

 4cl Tequila  

  Camino Real Blanco 

 8cl Сок од наранџе 

 Grenadine Bols 

Гарниш: Вишња - наранџа 

Припрема: Сипати текилу и сок од наранџе у 
високу чашу, напуњену ледом. Сипати 
Гренадин, декорисати и сервирати. 

 



SILK STOCKING 

Метода: Мућкање 

Чаша: Мартини чаша 

Састојци:  

 3cl Tequila  

  Camino Real Blanco 

 2cl White Cacao Bols 

 Шлаг 

 Grenadine Bols 

Гарниш: Цимет 

Упутство: Промућкати све састојке, сипати у 
чашу, гарнирати и сервирати.  

 



BLOODY MARIA 
Метода: Сипање 
Чаша: Висока чаша 
Састојци:  
 3cl Tequila  
 Camino Real Blanco 
 8cl Сок од парадајза 
 Свеж лимунов сок 
 Со и бибер,  
 Табаско,   
 Ворчестер сос,  
 целер 
Гарниш: Целер, кришка лимуна, чери парадајз  
Упутство: Сипати све састојке, гарнирати и сервирати. 
 



SALTY DOG 

 

Метода: Сипање 

Чаша: Висока чаша 

Састојци:  

 3cl Tequila Camino Real Blanco 

 8cl Сок од грејпфрута 

Гарниш: Круг соли 

Упутство: Сипати све састојке, декорисати 
сољу и сервирати. 



MEXICO CITY 
Метода: Мућкање 
Чаша: Висока чаша 
Састојци:  
 4cl Tequila  
 Camino Real Blanco 
 2cl Grand Marnier 
 2cl Свеж сок од лимуна 
 Шећерни сируп 
 4cl Сок од бруснице 
 
Гарниш: Круг лимете 
Упутство: Промућкати све састојке, сипати у чашу, 
гарнирати и сервирати. 

 



MEXICANA 
Метода: Мућкање 
Чаша: Виски чаша 
Састојци:  
 3cl Tequila Camino Real Blanco 
 1cl Свеж сок од лимуна 
 4cl Сок од ананаса 
 Grenadine Bols 
 
Гарниш: Кришка лимуна 
Упутство: Промућкати све састојке осим 
Гренадина, сипати у виски чашу пуну измрвљеног 
леда, полако додати Гренадин, гарнирати и 
сервирати. 



 LOCOMOTION 
Метода: Блендирано 
Чаша: Пиња Колада 
Састојци:  
 2cl Tequila  
 Camino Real Blanco 
 2cl Tequila  
 Camino Real Gold 
 1cl Triple sec Bols 
 2cl Ликер од банане 
 4cl Ликер од кокоса 
 1, 5cl Свеж сок од лимуна 
 Сок од ананаса и наранџе 
Гарниш: Вишња - ананас 
Упутство: Блендирати све састојке, напунити чашу и додати на 
крају сок од ананаса и наранџе. Декорисати и сервирати. 

 



 

 

 

 

Хвала на пажњи!!! 


