Sifoanele de preparat creme
Compania mosa a fost fondatã în 1992 iar sediul se aflã în Taiwan ºi este
specializatã în producþia de azot lichid, în acest moment deþinând poziþia de lider
pe aceastã piaþã. Ca niºã adiacentã a acestui segment de producþie a fost creatã
familia sifoanelor de friºcã mosa. Având în spate o puternicã ºi experimentatã
forþã de muncã ce îºi desfãºoarã activitatea de producþie într-un mediu tehnologic
inovativ, produsele noastre sunt realizate prin cele mai moderne metode, fapt
dovedit de certificãrile ºi de recunoaºterea calitãþii la standardele internaþionale
ISO ºi TÜV.

Pasiunea pentru calitatea de excepþie a produselor ºi scopul final de satisfacere a
celor mai înalte exigenþe ale clienþilor noºtri au fãcut ca MOSA sã treacã graniþele
continentului asiatic ºi sã fie reprezentatã cu succes în toatã lumea.
În România compania MOSA este reprezentatã de partenerul Expert Help Office
S.R.L., cu care împarte valorile, experienþa ºi angajamentul de a face cunoscutã
calitatea MOSA pe piaþa internã ºi nu numai!
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Bun venit în lumea
Mai mult decat friºcã
Lumea cafelei
Oamenii din toate colþurile lumii iubesc creaþiile sofisticate ce au la bazã cafeaua
sub orice formã a ei — de la banalul latte macchiato pânã la creaþiile culturii vieneze
— nu existã limite ce nu pot fi atinse în lumea cafelei.
În zilele noastre iubitorii cafelei au aºteptãri mai mari de la un preparat, decât
friºcã sau laptele spumat. Cu aceastã colecþie de reþete mosa, ne dorim sã vã stârnim apetitul pentru idei creative pe care le puteþi pune în aplicare foarte uºor cu
produsele mosa: de la friºcã aromatizatã ºi toppinguri ispititoare, pânã la reþete
din cultura cafelei vieneze, precum ºi preparate pentru copii ori deserturi rafinate.
Ingredientele sunt folosite cu pânã la 40% mai economic datoritã volumului
expandat, iar standardele HACCP sunt uºor de îndeplinit graþie tehnologiei mosa.
Pãtrunde alãturi de noi în lumea sofisticatã a cafelei ºi descoperã secretele
aromelor unice. Creeazã-þi propriul meniu cu ajutorul ideilor mosa.
Mai mult decat friºcã
Afacerile în industria cafelei se extind în toatã lumea, având în vedere
preferinþele variate în ceea ce priveºte gustul preparatelor, însã un singur lucru
este cert : mosa sunt accesoriile ideale atât pentru uz professional cât ºi pentru uz
casnic ºi sunt instrumentele indispensabile ce vã ajutã sã preparaþi desebite creme
aromatizate, deserturi delicioase.
Avantaje: Sistemul igienic sigilat al produselor mosa pãstreazã cremele proaspete pânã la o sãptãmânã, dacã sunt þinute în frigider. Mulþumitã volumului
expandat mãrit, se reduc semnificativ costurile, comparativ cu metodele tradiþionale de preparare. Câºtigaþi timp deoarece preparatele sunt realizate foarte uºor
ºi vã puteþi diversifica meniul realizând mai multe reþete inovatoare ºi rapide ce vã
vor uimi consumatorii ºi vã vor mãri clientela. Cu minim de efort, puteþi oferi
clienþilor dvs. un meniu atractiv ºi flexibil, ce va reduce semnificativ costurile ºi va
genera profitabilitate. Nu existã ceva mai bun ºi mai rapid!
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Scurt ghid cu instrucþiuni pentru prepararea cremelor
Nenumãratele tipuri de creme existente au acelaºi scop: sã înnobileze preparatele din cafea, prãjituri, alte deserturi sau bãuturi. Mai jos sunt câteva trucuri
utile ce vã vor ajuta sã obþineti rezultate minunate cu sistemele mosa:
•Cantitatea de grãsime din smântânã este factorul principal: cu cât acesta este
mai scãzut, cu atât mai mult trebuie sã agitaþi sifonul înainte de utilizare.
•Pentru rezultate optime utilizaþi smântâna cu conþinut mare de grãsime
(32–36%).
•Smântâna cu conþinut scãzut de grãsime întotdeauna trebuie sã fie rece când este
folositã în preparate, iar recipientul trebuie sã fie agitat energic (cel puþin de 10 ori)
înainte de folosire.

— Universul culinar
Produsele mosa îndeplinesc orice cerinþã atunci când vorbim despre mixuri
culinare. Rece sau fierbinte, dulce sau condimentat, aceste produse pot crea
preparate uimitoare, uºor ºi repede. Preparaþi spume delicioase, sosuri delicate,
aperitive extravagante sau friºcã ºi deserturi rapide ºi uºoare. Lãsaþi-vã imaginaþia
sã zburde, nu existã limite în ceea ce puteþi face!
Doar incercaþi — invitaþii dumneavoastrã vor fi uimiþi!
Încercaþi multitudinea de idei de reþete!
dã savoare alimentelor
De la simple ingrediente precum friºca, pânã la spume ºi sosuri complexe,
accesoriile culinare mosa îþi permit sã atingi savoarea absolutã în infinite moduri
creative.
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Rezultatele folosirii produselor
Gust mai bun: Când folosim sifoanele mosa pentru preparat creme, metodele
speciale de preparare permi aromelor naturale ale ingredientelor de bazã sã îºi
dezvãluie întregul potenþial pentru a obþine savoarea maximã a unui preparat.
Substanþele benefice conþinute de ingrediente, precum vitaminele, sunt în întregime conservate.
O mai bunã eficienþã: Se economiseºte timpul de preparare. Deoarece
produsele mosa oferã un randament de cinci ori mai mare, vã puteþi bucura de
asemenea ºi de o eficientã utilizare a ingredientelor, rezultatul fiind regãsit într-o
lejerã ºi inovativã artã culinarã.
O mai bunã calitate: Mulþumitã sistemului igienic sigilat, produsele mosa
pãstreazã aceeaºi prospeþime ºi savoare a preparatelor, chiar dacã acestea sunt
servite imediat sau în câteva zile.
• Alege o aromã — spumele pot fi uºor preparate cu produsele mosa, realizate cu
aproape orice ingredient.
• Alege o aplicare — diveristatea spumelor le face potrivite pentru o varietate de
preparate: COCKTAILS, APERITIVE, FINGERFOOD, SUPE, SOSURI,
GARNITURI, DESERTURI.
Tipuri de consistenþã: FERMÃ, precum spuma; CREMOASÃ, precum
smântâna; LICHIDÃ, precum sosul.
Consistenþa preparatelor depinde de compoziþia acestora ºi de timpul de
repaus. De exemplu, acelaºi preparat va avea consistenþe diferite ce depind de
cantitatea de gelatinã folositã, grãsime, albuº sau amidon ºi de cât timp trece pânã
va fi servitã compoziþia.
Gust

Temperatura

Stabilizator

Dulce

Rece

Albuº

Dulce

Cald

Smântânã

Condimentat

Rece

Gelatinã

Condimentat

Cald

Smântânã
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Sfaturi folositoare
Produsele mosa profesionale în diversele combinaþii din gama noastrã sunt
accesoriile ideale pentru bucãtarie, cu care puteþi crea o varietate infinitã de feluri
de mâncare dulci ori condimentate.
Vã rugãm sã acordaþi atenþie urmãtoarelor instrucþiuni:
1. Pentru urmãtoarele reþete sunt folosite 2 gr. foi de gelatina. Citiþi cu atenþie
instrucþiunile de preparare a gelatinei pudrã ºi a foilor de gelatinã.
2. Gelatina poate fi înlocuitã cu orice alt stabilizator adecvat (ex. Agar-agar,
amidon, albuº de ou) sau smântânã.
3. Dacã adãugaþi smântâna, nu o omogenizaþi niciodatã cu celelalte ingrediente.
4. Strecuraþi mixtura printr-o strecurãtoare, dupã ce aþi pasat-o foarte bine cu
un blender.
5. Vã recomandãm sã folosiþi urmãtorul numãr de cartuºe: sifon 0,25 l si 0,5 l:
1 cartuº mosa; sifon 1 l: 2 cartuºe mosa. Important: agitaþi cu putere dupã fiecare
cartuº înºurubat!
6. Pentru spumele reci, dupã umplerea sifonului cu mixturã ºi pregãtirea preparatului, pãstraþi recipientul la frigider pentru a se rãci, cel puþin 6 ore sau o
noapte. Pentru spumele calde, dupã umplere ºi pregãtirea preparatului, pãstraþi cald, la bain-marie, fãrã suportul cartuºului, la o temperaturã de maxim
75º C.
7. Pentru reþele reci, care necesitã rãcire în timpul preparãrii, puteþi rãci
mixtura punând recipientul fãrã cap în frigider pentru cel puþin 2 ore. Dupã ce
preparatul este rãcit, înºurubaþi capul sifonului ºi procedaþi ca de obicei în
etapele preparãrii.
8. Înainte de pulverizare agitaþi rapid sifonul, cu capul orientat in jos.
9. Verificaþi consistenþa înainte de a servi preparatul.

www.sifonfrisca.ro

5

Sifon pentru preparat creme
din INOX cu terminal sifon
dotat cu bandã de silicon
antitermicã/antiderapantã
ºi recipient de stocare
– sifon profesional pentru coffee shops, laboratoare
de patiserie ºi pentru uz Gastro ºi HoReCa.
– ideal pentru prepararea cremelor calde ºi reci.
– productivitate crescutã datoritã volumului dublu
obþinut prin expandare, comparativ cu alte metode.
– realizat din INOX 100%.
– cap realizat din INOX cu bandã silicon cu rol antitermic
(pentru cremele fierbinþi) ºi rol antiderapant.
– piston din INOX detaºabil, pentru o igenizare perfectã.
– eliminã costurile adiþionale pentru electricitate
ºi agenþilor de curãþare.
– sistem de etanºare igenic, ce permite pãstrarea
cremelor în frigider pânã la o sãptãmânã.
– accesorii decorare din INOX.
– poate fi igenizat în maºina de spãlat vase.
– îndeplineºte criteriile HACCP.
– disponibil în variantele de 0,5 l ºi 1 l.

Sifon profesional preparat creme INOX
Capacitate
Dimensiune L x l x h (mm)
Greutate
www.sifonfrisca.ro
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Cod

Cod

CSS2–01

CSS3–01

0,5 l

1l

103x85x240

103x95x360

1022 g

1387 g

Sifon pentru preparat creme
din INOX cu terminal sifon (cap)
din aluminiu anodizat
ºi recipient stocare
– sifon profesional pentru coffee shops, laboratoare
de patiserie ºi pentru uz Gastro ºi HoReCa.
– ideal pentru prepararea cremelor calde ºi reci.
– productivitate crescutã datoritã volumului dublu
obþinut prin expandare, comparativ cu alte metode.
– realizat din INOX 100%.
– cap realizat din ALUMINIU ANODIZAT.
– piston din INOX detaºabil, pentru o igenizare perfectã.
– eliminã costurile adiþionale pentru electricitate
ºi agenþilor de curãþare.
– sistem de etanºare igenic, ce permite pãstrarea
cremelor în frigider pânã la o sãptãmânã.
– accesorii decorare din INOX.
– poate fi igenizat în maºina de spãlat vase.
– îndeplineºte criteriile HACCP.
– disponibil în variantele de 0,5 l ºi 1 l.

Sifon profesional preparat creme INOX

Cod

Cod

cu terminal sifon din aluminiu anodizat

CSA2

Capacitate

0,5 l

CSA3
1l

97x97x290

107x107x360

950 g

1300 g

Dimensiune L x l x h (mm)
Greutate
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Sifon pentru preparat creme
din ALUMINIU cu terminal
sifon (cap) din aluminiu ºi
recipient stocare
– sifon profesional pentru coffee shops, laboratoare
de patiserie ºi pentru uz Gastro ºi HoReCa.
– ideal pentru prepararea cremelor calde ºi reci.
– productivitate crescutã datoritã volumului dublu
obþinut prin expandare, comparativ cu alte metode.
– realizat din aluminiu ranforsat ºi plastifiat.
– cap realizat din aluminiu anodizat.
– piston din INOX detaºabil, pentru o igenizare perfectã.
– eliminã costurile adiþionale pentru electricitate
ºi agenþilor de curãþare.
– sistem de etanºare igenic, ce permite pãstrarea
cremelor în frigider pânã la o sãptãmânã.
– accesorii decorare din plastic.
– nu este recomandat a fi igenizat în maºina de
spãlat vase.
– îndeplineºte criteriile HACCP.
– disponibil în variantele de 0,25, 0,5 l ºi 1 l.
Sifon profesional preparat creme Al ranforsat
cu terminal sifon anodizat ºi plastifiat
Capacitate
Dimensiune L x l x h (mm)
Greutate
www.sifonfrisca.ro
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Cod

Cod

Cod

CCA1–01

CCA2–01

CCA3–01

0,25 l

0,5 l

1l

103x80x202 103x80x271 103x195x326

658 g

875 g

1082 g

Sifon pentru preparat creme
din ALUMINIU cu terminal
sifon (cap) din plastic ranforsat
– sifon pentru coffee shops, laboratoare de patiserie,
Gastro, HoReCa ºi pentru uz casnic.
– ideal pentru prepararea cremelor reci.
– productivitate crescutã datorita volumului dublu
obþinut prin expandare, comparativ cu alte metode.
– realizat din aluminiu ranforsat cu recipient ºi
terminal plastifiat.
– cap realizat din plastic ranforsat.
– piston din aluminiu detaºabil, pentru o igenizare perfectã.
– eliminã costurile adiþionale pentru electricitate
ºi agenþilor de curãþare.
– sistem de etanºare igenic, ce permite pãstrarea
cremelor în frigider pânã la o sãptãmânã.
– accesorii decorare din plastic.
– nu este recomandat a fi igenizat în maºina de
spãlat vase.
– îndeplineºte criteriile HACCP.
– disponibil în variantele de 0,25, 0,5 l ºi 1 l.
– culori disponibile: alb.
Sifon profesional preparat creme Al ranforsat
cu terminal sifon din plastic ranforsat
Capacitate
Dimensiune L x l x h (mm)
Greutate

Cod

Cod

Cod

CCP1–01

CCP2–01

CCP3–01

0,25 l

0,5 l

1l

103x80x202 103x80x271 103x95x326

607 g

812 g

1023 g
www.sifonfrisca.ro
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Rezerve Azot Sifon (N2O)
•Realizate din oþel reciclabil, de culoare argintie, ne-reîncarcabile,
având conþinut de N2O.
•Fiecare rezervã are un conþinut de aproximativ 8 g. gaz ºi este
certificatã ISO ºi TÜV.
•O rezervã deserveºte conþinutul a 0,5 L. friºcã lichidã.
•A se pãstra la loc rãcoros, ferit de surse de cãldurã (sub 50°C)
ºi în loc uscat.
•Disponibile în ambalaje de:
– 10 buc./cutie sau 360 buc./box
– 24 buc./cutie sau 600 buc./box
– 50 buc./cutie sau 600 buc./box

Rezerve Soda Siphon (CO2)
•Realizate din oþel reciclabil, de culoare aure, ne-reîncarcabile,
având conþinut de CO2.
•Fiecare rezervã are un conþinut de aproximativ 8 g. gaz ºi este
certificatã ISO ºi TÜV.
•O rezervã serveºte la prepararea unui litru de apã.
•Disponibile în ambalaj de 10 buc./cutie sau 360 buc./box.

www.sifonfrisca.ro
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Soda Sifon CO2 / terminal sifon
ºi recipient stocare
mosa Soda Sifon CO2 este realizat cu o tehnologie
de top, beneficiind de o mare fiabilitate ºi durabilitate,
calitatea mãrcii mosa raportatã la valoarea investiþiei.
Cu ajutorul MOSA Soda Siphon poþi prepara apã mineralã într-o variantã rapidã si uºoarã. Folosirea acestuia
este atât de simplã încât permite întrebuinþarea lui
oriunde ºi oricând. O cutie de cartuºe CO2 mosa conþine 10 rezerve, cântãreºte 0,3 kg ºi oferã 10 litri de
apã mineralã pe care o puteþi transporta uºor oriunde,
cu un minum de efort. Designul atractiv ºi modern
transformã aceastã ustensilã în vedeta oricãrei petreceri, atrãgând orice privire.

Soda sifon CO2
Culori/Cod
Capacitate

negru SCD3-1; roºu SCD3-2; alb SDC3-3; argintiu SCD3-4
1l

Dimensiune L x l x h (mm)
Greutate

107x107x362
902 g
www.sifonfrisca.ro
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Sifon friºcã
cap INOX

Sifon friºcã
cap aluminiu

Sifon friºcã
cap plastic

www.sifonfrisca.ro
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Cod
WH52-1
WH52-1
WHA6
WHB8
WH32-1
WH98-1
WH47-1
WH47-1
WH50-1
WH50-1
WH49-1
WH0X-1
WHBA-1
WHBA-1
WH16-1
SH03-1
WH19-1
WH19-1
WH36-1
WH55-1
PHD
MHD
SHD

Descriere
Suport Rezervã (Negru)
Suport Rezervã (Alb)
Suport Rezervã (Anodizat)
Suport Rezervã (Aluminiu)
Piston — Aluminu
Piston — Inox
Decorator tip lalea — Plastic (Negru)
Decorator tip lalea — Plastic (Alb)
Decorator Simplu — Plastic (Negru)
Decorator Simplu — Plastic (Alb)
Decorator cu model — Inox
Decorator Simplu — Inox
Adaptor Decorator — Plastic (Negru)
Adaptor Decorator — Plastic (Alb)
Adaptor Decorator — Alamã
Protecþie valvã descãrcare rezervã N2O (Anodizat)
Protecþie valvã descãrcare rezervã N2O (Negru)
Protecþie valvã descãrcare rezervã N2O (Alb)
Garniturã Silicon
Perie Igienizare Piston
Cap Sifon — Plastic
Cap Sifon — Aluminiu
Cap Sifon — Inox

Soda sifon

Cod
WH52-2
SH06-A
SB06
SBO8-B
WH19-2
SHD

www.sifonfrisca.ro
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Descriere
Suport Rezervã CO2 (Negru)
Set conductor apã
Mãsurã apã
Cap soda siphon (Negru)
Set complet cap soda siphon

Argumente întrebuinþare
sifon friºcã vs. spray de friºcã
1 l. friºcã lichidã = 8 RON (=> aprox. 5 l. friºcã finitã),
1 tub spray friºcã 250 ml. = 7 RON/buc. (=> aprox. 1,25 L. friºcã finitã),
raþionament din care rezultã urmatorul raport:
1 l. friºcã lichidã = 8 RON + 3 cartuºe N2O — 1,74 x 3 = 5,22 RON.
5 l. friºcã finitã prepararatã cu sifonul de friºcã = 13,22 RON.
5 l. friºcã finitã preparatã/extrasã din spray-ul de friºcã (4 spray-uri) = 28 RON.

Argumente pentru înlocuirea spray-ului de friºcã
– Avantaje financiare evidente — sifon friºcã vs. spray friºcã.
– Calitate ridicatã a compoziþiei obþinute prin sifonul de friºcã.
– Posibilitatea obþinerii unei compoziþii cu diferite arome ºi culori.
– Prin sistemul spray existã posibilitatea de a nu se extrage întregul conþinut din tub
ºi/sau defectarea frecventã a supapei de evacuare a conþinutului.
– Friºca preparatã cu sifonul de friºcã rezistã mult mai mult timp ºi mult mai bine pe
produsele calde (ornarea preparatelor de cafea sau a deserturilor).
– Sifonul de friºcã conferã economie de spaþiu.
– Termenul de valabilitate al conþinutului de friºcã lichidã din sifon este de ºapte zile
din momentul în care s-a reumplut sifonul.
– Sifonul de friºcã este un accesoriu obligatoriu pentru orice barista, ce denotã
profesionalism ºi conferã calitate finitã unui produs de clasã.

www.sifonfrisca.ro
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Deserturi
Spumã de cãpºuni
— Ingrediente pentru sifon mosa 0,5 l: 120 ml sirop de cãpºuni concentrat; 30 gr
zahãr pudrã; 50 ml gin; 225 ml smântânã.
— Se pun toate ingredientele într-un blender ºi se mixeazã. Se toarnã compoziþia
într-un recipient mosa. Înºurubaþi 2 capsule de N2O consecutiv, apoi agitaþi
energic. Turnaþi compoziþia þinând capul sifonului orientat in jos. Puteþi decora
preparatul cu fructe.

Îngheþatã de cãpºuni
— Ingrediente pentru sifon mosa 0,5 l: 180 ml sirop de cãpºuni; 150 ml smântânã;
50 ml lapte.
— Se pun toate ingredientele într-un sifon mosa. Înºurubaþi 2 capsule de N2O
consecutiv, apoi agitaþi energic. Turnaþi compoziþia þinând capul sifonului orientat
în jos. Pãstraþi preparatul la congelator 1–2 ore, apoi vã puteþi bucura de îngheþata
garnisitã cu cãpºuni sau alte fructe.
Chocolate Mousse
— Ingrediente pentru sifon mosa 0,5 l: 300 ml smântânã; 10 ml cafea instant; 100 gr
pudrã cacao; 30 ml cognac; 30 gr zahãr pudrã.
— Umpleþi un recipient de sifon cu toate ingredientele. Înºurubaþi 2 capsule de N2O
consecutiv, apoi agitaþi energic. Turnaþi compoziþia þinând capul sifonului orientat
în jos. Daþi la rece înainte de a servi. Puteþi decora preparatul cu topping de
ciocolatã.
www.sifonfrisca.ro
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Tiramisu
— Ingrediente pentru sifon mosa 0,25 l: 2 gãlbenuºuri; 160 ml smântânã; 30 gr mascarpone; 95 ml espresso; 7 ml Amaretto; 45 gr zahãr pudrã; piºcoturi; pudrã de cacao.
— Amestecaþi gãlbenuºurile, smântâna, mascarpone, zahãrul pudrã ºi Amaretto.
Rãciþi compoziþia panã la 4º C ºi turnaþi-o apoi într-un recipient de sifon. Înºurubaþi 2 capsule de N2O consecutiv, apoi agitaþi energic. Turnaþi compoziþia þinând
capul sifonului orientat în jos. Stropiþi piºcoturile cu espresso. Aºezaþi în boluri
straturi consecutive de piºcoturi ºi cremã. Finalizaþi cu crema tiramisu ºi garnisiþi
cu cacao.
Spumã de banane
— Ingrediente pentru sifon mosa 0,5 l: 300 gr smântânã; 5 ml miere; 5 ml Brandy; o
bananã coaptã bine; scorþisoarã.
— Mixaþi într-un blender banana cu smântâna. Strecuraþi apoi compoziþia printr-o
strecurãtoare ºi adãugaþi mierea, Brandy ºi scorþisoara. Turnaþi compoziþia
rezultatã într-un sifon. Înºurubaþi 2 capsule de N2O consecutiv, apoi agitaþi
energic. Turnaþi compoziþia þinând capul sifonului orientat in jos. Asociaþi
preparatul cu salatã de fructe, parfait, îngheþatã sau orice alt desert.
Cremã de iaurt cu vanilie
— Ingrediente pentru sifon mosa 1 l: 600 ml iaurt cu aromã de vanilie; 400 ml
smântânã; zahãr.
— Amestecaþi toate ingredientele pânã ce zahãrul este complet dizolvat ºi turnaþi-le
într-un sifon la care înºurubaþi 2 capsule de N2O consecutiv, agitând bine dupã
fiecare capsulã. Serviþi imediat sau pãstraþi în frigider. Turnaþi compoziþia în
boluri mari alãturi de fructe proaspete ºi spumã de ciocolatã.
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Sosuri ºi spume
Spumã rãcoritoare de roºii
— Ingrediente pentru sifon mosa 0,5 l: 350 ml piure de roºii; 7 gr gelatinã; 10 gr
frunze de busuioc; 50 ml apã; sare, piper negru; câteva picãturi de lãmâie, dupã gust.
— Fierbeþi apa împreunã cu frunzele de busuioc pentru câteva minute, apoi strecuraþi-le ºi amestecaþi-le cu piureul de roºii. Condimentaþi cu sare, piper, lãmâie.
Dizolvaþi gelatina cu câteva linguri din sucul de roºii încãlzit, apoi amestecaþi-o cu
întrega compoziþie. Lãsaþi compoziþia câteva ore la frigider pentru a se rãci, amestecaþi bine din nou înainte de a o turna în recipientul de sifon. Înºurubaþi 2 capsule
de N2O consecutiv, agitând bine dupã fiecare capsulã pentru a obþine consistenþa
doritã. Serviþi spuma cu legume fierte, salate, peºte rece sau fripturi.
Spumã de muºtar
— Ingrediente pentru sifon mosa 1 l: 640 ml apã; 200 ml smântânã; 125 ml supã de
vitã; 40 gr muºtar de Dijon; 6 gr pudrã de muºtar.
— Fierbeþi împreunã toate ingredientele ºi turnaþi-le apoi într-un recipient de sifon.
Înºurubaþi 2 capsule de N2O consecutiv, agitând bine dupã fiecare capsulã. Pãstraþi
fierbinte în bain-marie la o temperatura de 75º C. Sosul este ideal pentru carnea
uºoarã, pentru peºte, legume ºi garniturile de ciuperci.
Sos de spanac
— Ingrediente pentru sifon mosa 0,5 l: 200 gr piure de spanac; 130 ml smântânã; 90
gr cremã de brânzã; 20 ml ulei de mãsline; 2 cãþei de usturoi; 5 gr. fãinã; sare.
— Amestecaþi usturoiul cu smântâna într-un blender, apoi strecuraþi printr-o strecurãtoare. Adãugaþi fãina ºi omogenizaþi-o bine. Adãugaþi smântâna, piureul de
spanac, crema de brânzã ºi sarea. Fierbeþi compoziþia pânã la 70º C, apoi rãciþi.
Turnaþi tot amestecul într-un blender, pasaþi bine pânã devine o cremã ºi turnaþi în
recipientul de sifon. Înºurubaþi 2 capsule de N2O consecutiv, agitând bine dupã
fiecare capsulã. Serviþi imediat sau pãstraþi în frigider. Este delicios servit cu
soufflé de legume, clãtite sãrate sau fripturi de vitã.
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Spuma de broccoli
— Ingrediente pentru sifon mosa 0,5 l: 350 gr broccoli; 1 ceapã; 5 gr legume uscate; 5
gr gelatinã; 5 gr pudrã de rozmarin; sare; piper negru.
— Fierbeþi împreunã în 700 ml. apã, broccoli, ceapa, legumele uscate, rozmarinul ºi
sarea. Dupã fierbere, pãstraþi 500 ml. din apa în care au fiert, adãugaþi sare ºi
piper ºi puneþi toate ingredientele într-un blender. Strecuraþi apoi compoziþia
printr-o strecurãtoare. Dizolvaþi gelatina în 3 linguri din compoziþia caldã ºi
adãugaþi-o apoi întregii mixturi având grijã sã se dizolve integral. Daþi la rece
pentru 6–7 ore ºi mixaþi din nou în blender înainte de a umple recipientul de sifon.
Înºurubaþi 2 capsule de N2O consecutiv, agitând bine dupã fiecare capsulã pentru a
obþine spuma doritã. Se asociazã de minune cu paste sau carne de pui.
Maionezã light
— Ingrediente pentru sifon mosa 0,25 l: 2 gãlbenuºuri; 30 ml ulei; 10 ml suc de
lãmâie; 10 gr muºtar de Dijon; sare ; piper.
— Amestecaþi toate ingredientele ºi turnaþi-le într-un recipient de sifon. Înºurubaþi
2 capsule de N2O consecutiv, agitând bine dupã fiecare capsulã cam 30 de secunde.
Rãciþi preparatul înainte de a-l servi alãturi de diferite aperitive reci ori salate.
Spumã Camembert
— Ingrediente pentru sifon mosa 0,5 l: 110 ml smântânã; 285 gr brânzã Camembert;
o ceapã micã; sare; piper alb.
— Tocaþi ceapa, sãraþi-o ºi pãstraþi-o în sare pentru cateva minute. Strecuraþi
zeama cepei ºi amestecaþi-o cu brânza ºi piperul într-un blender. Dacã este prea
densã compoziþia amestecaþi cu lingura smântâna pânã capãtã o consistenþã
cremoasã (nu amestecaþi cu blenderul când adãugaþi smântâna). Turnaþi
compoziþia obþinutã într-un sifon la care înºurubaþi 2 capsule de N2O consecutiv,
agitând bine dupã fiecare capsulã. Serviþi imediat sau pãstraþi în frigider.
Preparatul este recomandat pentru aperitivele reci, salate ºi fripturi.
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Cocktail-uri
Orange Cocktail
— Ingrediente pentru soda sifon mosa 1 l: 200 ml suc proaspãt de portocale; 450 ml
gin; 1 ceaºcã de gheaþã marunþitã; 1 buc. cartuº CO2.
— Puneþi toate ingredientele într-un recipient de sifon. Înºurubaþi cartuºul de CO2
ºi agitaþi, apoi apãsaþi maneta încet pentru a elibera CO2. Orientaþi capul sifonului
în sus. Executaþi aceastã operaþiune deasupra unei chiuvete. Deschideþi apoi capul
sifonului ºi turnaþi sucul în pahar.

Purple Romance
— Ingrediente pentru soda sifon mosa 1 l:
45 ml sirop lavandã; 15 ml suc de lãmâie;
700 ml apã rece; 1 buc. cartuº CO2.
— Puneþi siropul de lavandã ºi sucul de
lãmâie într-un pahar. Puneþi apa rece în
soda siphon, înºurubaþi cartuºul de CO2 ºi
agitaþi, apoi turnaþi apa peste sucul din
pahar. Amestecaþi cu sucul ºi decoraþi cu
friºcã rece ºi fructe.

Brandy Cocktail
— Ingrediente pentru soda sifon mosa 1
l: 30 ml Brandy; 30 ml sirop de vanilie; 60
ml suc de portocale; cuburi de gheaþã; 750
ml apã; 1 buc. cartuº CO2.
— Puneþi toate ingredientele (cu excepþia
apei) într-un pahar mare. Apa rece puneþio în soda siphon, înºurubaþi cartuºul de
CO2 ºi agitaþi, apoi turnaþi apa peste
ingredientele din pahar. Amestecaþi ºi
garnisiþi cu felii de lime sau portocalã.
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Cocktail acidulat din coacãze
— Ingrediente pentru soda sifon mosa 1 l: 45
ml sirop de coacãze; 15 ml suc de lime; cuburi
de gheaþã; 750 ml. apã; 1 buc. cartuº CO2.
— Puneþi toate ingredientele (cu excepþia
apei) într-un pahar mare. Puneþi apa rece
în soda siphon, înºurubaþi cartuºul de
CO2 ºi agitaþi, apoi turnaþi apa peste
ingredientele din pahar. Amestecaþi ºi
garnisiþi cu felii de lime ºi coacãze.
Orange Sparkling Juice
— Ingrediente pentru soda sifon mosa 1 l: 350 ml suc de portocale; 750 ml apã rece;
friºcã; portocale pentru decor. 1 buc. cartuº CO2.
— Puneþi sucul de portocale într-un pahar mare, iar apa rece puneþi-o în soda
siphon, inºurubaþi cartuºul de CO2 ºi agitaþi, apoi apãsaþi maneta încet pentru a
elibera CO2. Amestecaþi cu sucul ºi decoraþi cu friºca rece ºi felii de portocalã.
Tequila Cocktail
— Ingrediente pentru soda sifon mosa 1 l:
30 ml Vodka; 20 ml suc de lãmâie; 15 ml
Tequila, 15 ml sirop de zãhar; cuburi de
gheaþã; 750 ml apã; 1 buc. cartuº CO2.
— Puneþi toate ingredientele (cu excepþia
apei) într-un pahar mare. Puneþ apa rece
în soda siphon, înºurubaþi cartuºul de
CO2 ºi agitaþi, apoi turnaþi apa peste
ingredientele din pahar ºi amestecaþi.
Cocktail Singapore Sling
— Ingrediente pentru soda sifon mosa 1 l: 15 ml gin; 15 ml Cherry Brandy; 8 ml suc de
rodii; 15 ml suc de lãmâie; 15 ml sirop de zãhar; cuburi de gheaþã; 750 ml apã; 1 buc.
cartuº CO2.
— Puneþi toate ingredientele (cu excepþia apei) într-un pahar mare. Puneþi apa rece
în soda siphon, înºurubaþi cartuºul de CO2 ºi agitaþi, apoi turnaþi apa peste ingredientele din pahar ºi amestecaþi. Decoraþi cu cireºe proaspete sau confiate, rodie sau
felii de lãmâie.
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