Cryo Cooking: een koud kunstje

Moleculair koken is het nieuwste fenomeen in de keuken. ‘Eten is entertainment en dat kan een spektakel zijn.’ Dit zijn de woorden van één van de
bekende chefs in Nederland, de Europees- én wereldkampioen Toine Smulders.
Tijdens het wereldkampioenschap in Dubai heeft hij deze spectaculaire
techniek toegepast in zijn dessert.
Deze moderne manier van koken is nu voor iedereen bereikbaar geworden
door middel van het eenvoudige systeem wat Cryo Solutions BV heeft opgezet.
Afhankelijk van de behoefte kunnen wij u een passend concept aanbieden
tegen een aantrekkelijke prijs. Hierbij moet u denken aan de koop en/of huur
van apparatuur en de levering van zowel vloeibare stikstof als droogijs.

Koken met
Stikstof
Tijdens diverse beurzen heeft
Cryo Solutions demonstraties
gegeven met stikstofkoken, ook
wel moleculair koken genoemd.
Hierbij wordt met behulp van
vloeibare stikstof gekookt.
Men kan op deze manier onder
andere zeer fijn ijs maken door
vloeibare stikstof te druppelen
in een vloeistof terwijl men deze
opklopt. Indien u dit wilt, kunnen wij u met onze ‘beurschef’
in contact brengen.

Lees verder op de volgende pagina voor Cryo Cooking concepten en logistiek >>>
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Cryo Cooking: concepten
Kookset 1

Kookset 2

1x DS1000W (schenk vaatje RVS)

1x DS1000W (schenk vaatje RVS)

1x Spectrum8 Schenkvat met afname hevel

1x Lab 30-50 Schenkvat met afname hevel

1x veiligheidset

1x veiligheidset

Kookset 3

Kookset 4

1x DS100W (schenkvaatje)

1x DS100W (schenkvaatje)

1x 60-100 liter drukvat

1x 60-100 liter drukvat

1x veiligheidset

1x TW3Kof MVE103 opslagvat voor droogijs ca. 40L
1x veiligheidset

De sets kunnen gehuurd of gekocht worden, uitbreiding van onderdelen of het omschakelen naar grotere eenheden
behoort ook tot de mogelijkheden.

Cryo Cooking: logistiek
Levering vloeibare stikstof
• 8 liter drops vol voor leeg wisselsysteem
• 30 of 60 liter drop ter plekke afgeleverd
• 60 of 100 liter drops ter plekke afgeleverd

Levering droogijs
• Levering droogijs 5 Kg CO2 3mm pallets
• Levering droogijs 12 Kg CO2 3mm pallets
• Levering droogijs 25 Kg CO2 3mm pallets

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor informatie omtrent de catering van
Cryo Cooking, ook met betrekking tot de mogelijkheden voor begeleiding
bij recepties en partijen op locatie. Vraag ons naar de mogelijkheden.
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