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Dodržujte prosím vždy postup 
přípravy dle návodu k použití 
pro sifonové láhve Kayser  
SODAsiphon STANDARD a 
bombiček na přípravu  
sifonové vody Kayser!
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Nusswaldgasse 7
1190 Wien/Austria
Tel.: +43 1 259 7341
Fax: +43 1 259 2397
E-mail: office@kayser.at

Listy s recepty pro sifonovou láhev  
SODAsiphon STANDARD: č. 1

Malinový fizz se zázvorem
4 cl ginu
2 cl čerstvé citrónové šťávy (podle chuti)
2 cl cukrového sirupu
6 malin
3 - 4 plátky zázvoru
sodová voda
kostky ledu / ledová tříšť
maliny na ozdobení

Gin, citrónovou šťávu, cukrový sirup, maliny, zázvor  
a kostky ledu dáme do šejkru a silně protřepeme. 
Přelijeme přes sítko do sklenky s ledovou tříští 
nebo s kostkami ledu a doplníme sodovou vodou 
ze sifonové láhve Kayser SODAsiphon STANDARD.
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Listy s recepty pro sifonovou láhev  
SODAsiphon STANDARD: č. 2

Citrónová limonáda s mátou 
a citrónovou trávou
1 l vody
300 g cukru
200 ml citrónové šťávy
4 - 5 stonků citrónové trávy
1 malý svazek lístků máty
sodová voda na doplnění

Na ozdobení:
máta, citrónová tráva

Citrónovou trávu nakrájíme na kousky a smícháme 
s cukrem, citrónovou šťávou a lístky máty. Dolijeme  
vodou, promícháme a na několik hodin uložíme do 
chladna.

Podle chuti doplníme sodovou vodou ze sifonové 
láhve Kayser SODAsiphon STANDARD.
Ozdobíme snítkou citrónové trávy a máty.
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Listy s recepty pro sifonovou láhev  
SODAsiphon STANDARD: č. 3

Mojito
2 KL hnědého cukru (třtinového cukru)
1 limetka
10 lístků máty
5 cl rumu (bílého) Havana Club
6 cl  sodové vody
kostky ledu

Limetku nakrájíme na kousky, dáme do vysoké 
koktejlové sklenky a přidáme cukr a mátu. Důkladně  
podrtíme mačkátkem. Přilijeme rum a přidáme 
kostky ledu. Sklenku naplníme sodovou vodou  
ze sifonové láhve Kayser SODAsiphon STANDARD 
a vše ještě jednou důkladně promícháme.
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Listy s recepty pro sifonovou láhev  
SODAsiphon STANDARD: č. 4

Koktejl s mangem a kokosem
5 cl Bacardi
2 cl čerstvé limetkové šťávy
100 ml šťávy z manga
sodovka
kostky ledu

Na kokosovou pěnu (cca 8 porcí):
200 ml kokosového mléka 
 (obsah tuku 15 - 18 %)
80 ml slazeného kokosového krému
Šťáva z půlky limetky

Všechny přísady na kokosovou pěnu smícháme 
dohladka. Přelijeme do šlehačkové láhve Kayser 
(WHIPcreamer INOX nebo WHIPcreamer SYM- 
PHONIE), zašroubujeme a vypustíme šlehačkovou 
bombičku Kayser a krátce protřepeme.

Bacardi a limetkovou šťávu dáme do koktejlové 
sklenky. Dolijeme šťávou z manga a přidáme 
kostky ledu. Doplníme sodovou vodou ze sifonové 
láhve Kayser SODAsiphon STANDARD a ozdobíme 
kokosovou pěnou.


