DECAF COFFEE
FLAN
20 min.

Easy

MATERIALS
Water Glasses (110 Ml/4 Oz)
Bowl
Saucepan
Blender/Mixer

เริ่ ม เลย!

Wooden Spoon
Ritual Water

Soak the gelatine sheets in cold water to soften them in a bowl
In another bowl, whisk the egg yolks and sugar until the mixture is pale and

แกวนํ้ า (110 มล/ 4 ออนซ)
อ างผสม
หมอผสม
เครื่องปั่ น/ เครื่องผสม

ชอนไมสําหรับคน
นํ้ าเปลา

creamy
Prepare the 2 capsules of Ristretto Decaffeinato Grand Cru in espressos (2 x
40 ml/ 15 oz) pour in the bowl
Heat the milk and the cream in the saucepan
Take the saucepan off the heat and stir in the coffee
Pour on the egg mixture and mix well
Pour the mixture back into the saucepan
Cook, stirring gently with a wooden spoon, until the cream thickens and has

กาแฟแคปซ ูล
NESPRESSO ที่ แ นะนํ า

the consistency of custard
When the cream has reached the desired consistency, add the squeezedout
gelatine sheets
Stir until the gelatine sheets have completely dissolved in the coffee cream
Pour the mixture into the water glasses and chill in the refrigerator for at

INGREDIENTS

least 3 hours

Capsules Of Ristretto

Decaffeinato
(2 x 40 ml/ 1.5 oz)

Egg Yolks
300 Ml / 10.2 Oz Of Milk
300 Ml / 10.2 Oz Of Single
Cream
120 G / 4 Oz Of Caster Sugar
Gelatin Sheets

กาแฟแคปซูล Ristretto

Decaffeinato (2 X 40 มล. / 1.5
ออนซ)

นํ าแผนเจลาตินไปแชในนํ้ าเย็นเพื่อใหเย็นตัว และมีความน ุมตัวเหมือนละลายในนํ้ า
ในอ างผสม ตีไขแดงและนํ้ าตาลจนสีของสวนผสมซีดลงและเนื้ อเนี ยนขึน
้
ี
ิ
เตรยม กาแฟแคปซ ูล Ristreo Decaﬀeinato 2 แคปซูลในปรมาณแก วเอสเพรสโซ 
(2x40 มล./15 ออนซ) เทลงในอ างผสม
ุ
อนนมกั บครีมในหมอผสม

นํ านมในหมอพักลงจากเตาแลวผสมในแกวเอสเพรสโซที่เตรียมไว
เทสวนผสมขางตนลงบนอางที่ผสมไขแดงไว แล วคนใหเข ากั น
เทสวนผสมที่ไดทงั้ หมดกลับลงไปในหมอผสม
ตัง้ บนเตาดวยไฟออนๆ คนดวยชอนไมจนกลายเป็ นครีมคัสตารด
เมื่อไดเนื้ อครีมที่เขมขนจนเป็ นที่นาพอใจแลว ใหเติมเจลาตินที่บิดออกจากนํ้ าที่แชไว
ี
คนจนเจลาตินละลายในครมกาแฟ
เทสวนผสมที่ไดลงในแกวนํ้ าที่เตรียมไว แลวแชในตูเย็นอยางนอย 3 ชั่วโมงกอนเสิรฟ

ใข แดง
นม 300 มล./ 10.2 ออนซ 
ครีมธรรมดา 300 มล./ 10.2

ออนซ 

นํ้ าตาลทรายละเอียด (Caster

Sugar) 120 กรัม/ 4 ออนซ 
เจลาตินแบบแผน

INSPIRATIONS

