Shisharoma – o piatră minerală de calitate
pentru narghilele
Practic ....”fumăm” o piatră minerală ….
ShishAroma reprezintă o măcinătură de piatră sau rocă de origine vulcanică, curățată și
tratată termic capătă un caracter perfect prin îmbibarea cu glicerină aromată, conducându-i pe
consumatorii săi la senzația de plăcere și deliciu a narghilelei lipsite de ideea de fumat.
Efectele nocive ale fumatului sunt deja foarte bine cunoscute. Nu trebuie, în schimb, să renunțăm la
plăcerea pe care o produce narghileaua, întrucât minereul narghilelei Shisharoma oferă o alternativă
perfectă și radical mai sănătoasă.
Piatra/roca de calitate pentru narghilele, ca și nouă alternativă în ideea furnizării plăcerii în absența
fumatului, deoarece:
 Nu există fum: Vaporii de apă cu glicerină oferă o iluzie foarte asemănătoare cu cea a
fumului, putând fi suflați și modelați norișori de dimensiuni chiar mai mari.
 Nu există reziduuri sau gaze: Piatra/roca de narghilea nu se arde. Și glicerina ce produce
vaporii se evaporă și se transformă în aburi de apă, astfel încât substanțele nocive sunt
incomparabil mai puține.
 Lipsite de tutun: Nu sunt considerate ca produse accizabile, putând fi achiziționate fără
limită de vârstă inferioară și comercializate pe internet.
 Lipsite de nicotină: Întrucât nu este prezent tutunul, nu există nici nicotină, astfel încât
reușește să ofere o alternativă minunată la adresa utilizatorilor nefumători de narghilele și să
emane nici fum de tutun în mediul ambiant
 Lipsite de catran: Unul dintre principalele riscuri al fumatului îl constituie prezența
catranului. Shisharoma nu conține catran/smoală și nici nu duce la producerea acestuia.

Funcționarea Shisharomei:
Shisharoma nu arde în opoziție cu produsele din tutun. Datorită structurii sale poroase deosebite ,
reușește să absoarbă aromele glicerinoase și substanțele aromate și să le evapore sub acțiunea
căldurii. Întrucât piatra sau roca de narghilea Shisharoma prezintă o suprafață specifică mare,
dispune, într-o mare măsură, de capacitatea de a elibera substanțele aromatice împreună cu glicerina
dând astfel naștere norilor aromați de aburi pe care aspirându-le în gura noastră putem simți gustul
produsului Shisharoma.

Beneficii sau avantaje suplimentare ale Shisharomei:
 Aromatizante multiple: Putem alege dintr-o diversitate de mai mult de 20 de arome,gusturi.
 Reutilizabil – economic: O cutie de piatră de narghilea Shisharoma poate fi utilizată de mai
multe ori, nefiind necesară cumpărarea uneia noi.
 Rearomatizate: Printr-o simplă clătire în apă, urmată de o uscare meticuloasă, poate fi
rearomatizată cu o aromă nouă, unică.
 Nu este legată de limită de vârstă: Nici utilizarea, nici achiziționarea sa nu este legată de
limita de vârstă.
 Poate fi pus în vânzare fără autorizație sau licență accize: Nu se impune prezența unei
autorizații speciale, având astfel posibilitatea de a vă diversifica oferta și de a crește cifra de

afaceri.

Modul de utilizare a Shisharomei:
În ceramica narghilelei așezați piatră sau rocă în loc de tutun și încălziți ulterior cu stift sau cărbune
de lemn incandescent în urma acoperirii acesteia cu o folie de aluminiu. Drept urmare, utilizarea
Shisharomei este în întregime identică cu cea a tutunului de narghilea, nefiind nevoie astfel de
cunoștințe suplimentare sau de un nou proces de ‘învățare’, pentru a o putea utiliza cu desăvârșire.

Recomandări:
În vederea atingerii ideii de trăire sau experiență maximă în ceea ce privește utilizarea pietrei
de narghilea Shisharoma, dorim să vă recomandăm ceramică, cărbune și aromatizant în vederea
rearomatizării. În vederea umplerii minereurilor și rocii narghilelei, vă recomandăm ceramica Mass
phunnel, în care umiditatea pietrei/rocii de narghilele Shisharoma nu poate curge și poate fi ușor
aspirată. Cantitatea optimă de căldură poate fi obținută cu ajutorul cărbunelui natural Coco-Coal,
obținut din coajă de cocos, cu a cărui mărime cantitatea de căldură poate fi foarte bine reglată. În
vederea rearomatizării minereurilor/mineralelor de narghilea, se recomandă utilizarea gamei de
produse ShishaSyrup, fără zahăr și miere, și astfel veți beneficia de același gust ca cel dinainte.
Gusturi/arome intense, pure, cu un design larg de arome de primă calitate!

Pietre minerale speciale
Piatra sau roca Shisharoma sunt fărâmituri de piatră de origine vulcanică. De circa 10 milioane de
ani așteaptă intactă, în aceeași stare în care craterul incandescent l-a scuipat din interior, pentru a
ajunge în ceramica cuiva și să se aprindă pentru a arde din nou. Alegerea celei mai potrivite pietre,
roci are loc cu ajutorul unor geologi excelenți (le mulțumesc și pe această cale). Sarcina maximă
constă în alegerea rocii potrivite și a minereurilor optime, precum și prelucrarea acestora.
Obiectivul nostru constă în aceea ca Shisharoma să prezinte în mod izolat caracteristici de natură
pozitivă, favorabilă.
Roca exploatată este măcinată în mod corespunzător, fiind selectată după mărime, spălată în mod
meticulos. Ulterior, se procedează la eliminarea printr-o încălzire la cca. 300 grade, a tuturor
aromelor și umidității necorespunzătoare.
Miile de microcapilare asigură la nivelul fiecărei pietricele posibilitatea de a aspira și cea mai mică
picătură de lichid, fără ca siropul gustos, aromat să fie forțat în interior printr-o presiune ridicată sau
prin orice altă tehnică neutilizabilă la domiciliu.
Aceasta înseamnă ca și Tu poți să îți prepari la domiciliu orice fel de gust, aromă fără a recurge la
adoptarea unei tehnici speciale. Este suficientă amestecarea rocii și a Shisha siropului indicat și
după câteva minute vei emite un fum care ar fi invidiat și de Dragonul Süsü (drept de autor Csukás
István).

Arome
Am avut o concepție sau imagine ușor diferită despre paleta gustativă a Shisharomei, față de
aromele pietrelor de narghilea și de tutun care se găsesc pe piață la momentul actual. Nu merită să
concepi douăzeci și șase de arome identice și, să recunoaștem, nici nu este mare lucru.

Aromele adecvate au fost alese după testări de câteva luni a mai multor sute de mostre aromatice
solicitate de la cei mai mari producători de arome de tutun și alimente din Europa și întreaga lume –
aducem încă o dată mulțumiri cooperării statornice a tuturor participanților – iar aromele alese au
fost testate în 3-6 concentrații diferite până când s-a format oferta actuală, dar pe care încercăm să o
lărgim, dezvoltăm. Există anumite gusturi pentru care căutăm și la ora actuală aroma
corespunzătoare, dar pe baza mostrelor existente nu le considerăm încă la un nivel – sau le-am
refuzat datorită conținutului de alcool – încât să apară sub marca Shisharoma și Shishasyrup.
Conform planurilor noastre, până la sfârșitul anului 2011, oferta noastre de gusturi, arome se va
extinde până la gama de 35 gusturi/arome.
Până atunci să avem mai degrabă mai puține tipuri, însă cele existente să fie mult mai puternice,
intensive, cu un conținut mai ridicat de fructe din punct de vedere al calității și intensității decât cele
obișnuite. Datorită faptului că vorbim de un articol de deliciu, acesta să fie de bună calitate, și
consumarea sa să fie plăcută.
Putem întâlni în mai multe cazuri aroma dulce a muscatului, cu caracterul cremos al iaurtului și
vaniliei, cu senzația de răcoare a mentei. Paleta aromelor, în principal, este proaspătă, de înghețată,
cu fructe. Aromele Shisharoma și Shishasyrup nu conțin alcool, putând fi astfel consumate fără
limită de vârstă.
Oferta actuală este compusă din următoarele arome:
2 mere
Afine
Ananas
Banane
Cherry
Cherry + cola
Lămâie
Lămâie-mentă
Cocos
Ciocolată-mentă
Ciocolată
Căpșuni
Exotic-mix
Struguri negri
Pepene verde
Zmeură
Mentă
Portocale
Piersică
Pepene galben
Prune
Vanilie
Vulcan (fără aromă)
Mere verzi

Utilizarea pietrei minerale
În funcție de ceramică, umplerea poate fi efectuată în mai multe feluri. Utilizarea mineralelor de
narghilea Shisharoma în sine sa este foarte simplă, nu necesită nici o operațiune sau mijloc mai

special. Utilizarea Shisharomei diferă foarte puțin de tutunurile narghilelelor, mai ales în cazul
diferitelor tipuri de ceramică. Astfel există următoarele 3 metode:
Umplerea ceramicii Phunnel: Este Aceasta înseamnă că trebuie s-o umplem până la nivelul
marginii ceramicii cu Shisharoma, după care întindem 2-3 straturi de folie și o găurim circular.
(partea cu o rază de 2-3 cm a foliei nu trebuie găurită.)de ajuns să împrăștiem minereul narghilelei
în cantitatea corespunzătoare.
Umplerea ceramicii Vortex: Trebuie să procedăm în mod identic și în cazul ceramicii Vortex. O
umplem până la limită, apoi întindem folia de aluminiu și o găurim circular. În cazul în care dorim
să facem economie în cazul pietrelor minerale de narghilea sau în cazul Shisharomei, fundul
ceramicii Vortex poate fi căptușit cu folie de aluminiu.
Umplerea ceramicii tradiționale și a celei egiptene: Trebuie să fim atenți mai întâi ca prin găurile
ceramicii să nu cadă bucățile pietrelor minerale de narghilea. Aproape că nu există astfel de
ceramică, însă ce e sigur e sigur. Se recomandă ca ceramica netedă să aibă cel puțin 1,5 cm
adâncime, în caz contrar încăpând în ea o cantitate prea mică de Shisharoma (piatră de narghilea) și
durata unei singure umpleri ar fi prea scurtă. În ceramică trebuie doar să presărăm piatra minerală,
fiind atenți doar la a nu căpăta un aspect umflat și să nu fie la un nivel mai înalt decât limita sau
marginea. Poate fi ulterior pusă folia de aluminiu, urmând a fi ulterior găurită circular, pe toată
suprafața.
După umplerea ceramicii de narghilea, trebuie doar să așezăm ceramica pe vârful narghilelei și să o
încălzim cu cărbune.
În cazul cărbunilor autoinflamabili și a celor naturali de narghilea, în timp ce pe partea exterioară se
formează stratul de cenușă albicios, numai în acest caz cărbunele mocnind suficient. Nu poate fi pus
înainte pe ceramică, pune-l deoparte pe tavă. Când mocnește deja atât cât este nevoie, suflă în el de
câteva ori, pune-l în ceramică și pune-ți și șapca de conservare termică timp de câteva minute.

Reutilizarea și rearomatizarea Shisharomei:
Sau rearomatizezi timp de câteva secunde cu siropul Shisha cu gust anterior.
 Rearomatizezi cu o altă aromă sau amestec. (vei putea astfel simți și gustul inițial )
 Cureți și adaugi aroma de Shishasirop cu aroma specifică propriului tău plac, gust
 Moduri alternative de reutilizare:
 Utilizare în scopul unor pietricele decorative
 Poate fi incorporat în capătul grădinii în loc de balast.
 Și hrănirea porumbeilor vecinilor, însă asta nu o știi și nu ai auzit-o de la noi ...
 Pentru acvarii, pentru ca nici peștii să nu se plictisească de gustul apei curate
(exclusiv în cazul speciilor de pești ce preferă aromele )
Rearomatizarea la parametri maximi este garantată numai și exclusiv
prin folosirea
aromatizantelor fără zahăr, melasă de sfeclă de zahăr și miere.. Pe durata încălzirii, zahărul, melasa
din trestie de zahăr și mierea înfundă sau etanșează oarecum microcapilarele, iar astfel ai putea
aromatiza chiar și o lopată de balast.

Curățirea pietrei de narghilea Shisharoma:
În primă fază, piatra Shisharoma ce nu produce deja fum la nivelul ceramicii trebuie fiartă
meticulos în apă curată. Aceasta înseamnă o înmuiere, îmbibare de circa 3-4 minute în apă în curs
de fierbere. Se merită efectuarea procedurii într-un vas mic separat, destinat acestui scop, pentru a
evita ca culoarea aromei să păteze sau să coloreze partea interioară.

Ulterior, se recomandă uscarea acesteia la o temperatură ridicată, însă mai scăzută de 250’C, prin
luarea în considerare avertismentul de mai sus. Poate avea loc și la sobă sau reșou cu gaz, într-un
vas sau în cuptoare vechi destinate preparării sandvișurilor calde.
Atenție!
 Curățarea pietrei de narghilea Shisharoma are loc exclusiv pe proprie răspundere.
 Este strict interzisă și riscantă sub aspectul producerii accidentelor utilizarea substanțelor de
curățire sau a chimicalelor, fiind extrem de nocivă asupra sănătății!!!
 În cazul procesului de uscare derulat într-un loc fierbinte, se poate produce o cantitate mare
de fum – care, după cum bine știm, nu este fum, ci vapori sau aburi de glicerină – motiv
pentru care nu strică pregătirea și avertizarea familiei și a vecinilor pentru eventuala ceață
aromată densă….
 Este permisă încălzirea pietrei de narghilea Shisharoma deja folosite anterior, numai în
locații bine aerisite sau în aer liber, într-o cantitate mică!
 Este interzisă și riscantă sub aspectul producerii accidentelor încălzirea narghilelei
Shisharoma într-un spațiu închis, vas, cuptor închis sau flacără deschisă!
 Producătorul sau distribuitorul nu își asumă răspunderea în cazul producerii unor eventuale
accidente survenite în momentul curățirii pietrei de narghilea Shisharoma în condiții,
respectiv circumstanțe de uz casnic (foc, leziuni cauzate de ardere, declanșarea automată a
echipamentului de stingere a incendiilor, modalități greșite de alarmare a pompierilor,
pălmuirea de către tatăl, cap de familie, interdicția de la liceu, colegiu și alte cazuri
neenumerate...).
Vă dorim o savurare cât mai plăcută a narghilelei!

Ambalare
Shisharoma poate fi comercializată după cum urmează:
 Aromatizată 120gram/buc. – Ambalarea, prezentarea generală de care aparțin cutiile
Shisharoma deja aromatizate din fabrică
 Fără aromatizare 120g/buc – Piatra uscată și pură/curată de narghilea pe care o putem
aromatiza noi singuri, după bunul nostru plac
 Shisharoma nu este tutun, astfel încât utilizarea acesteia este permisă aproape în orice
locație. Există o ambalare și prezentare gastro, economică destinată restaurantelor și
barurilor:
 mod de prezentare gastro aromată: 1000g
 mod de prezentare gastro fără aromatizare: 750g
 Aveți posibilitatea de a vă interesa de programul nostru gastro de la engrosiștii ce vă
furnizează produsele sau la noi, sun punctul nostru aferent meniului de contact.
Mărimea pietrelor minerale de narghilea, a particulelor Shisharoma este de 6-8 mm (frecvență
95%)

De ce altceva?
De ce este mai bună Shisharoma decât tutunul de narghilea?
Fiecare trebuie să decidă personal ce este mai atrăgător, tutunul de narghilea sau piatra minerală a
narghilelei (piatra narghilelei). Cei care tind spre folosirea narghilelei în mod tradițional, fac

jurământ pe tutun, pe când categoria de vârstă mai tânără optează pentru piatra minerală de
narghilea.
Întrebarea prezentată în titlu este ușor iluzorie/himerică. Dorim să îi convingem puțin pe cei care se
situează de partea tutunului narghilelei ce avantaje prezintă piatra minerală a narghilelei, adică
Shisharoma față de tutun.
Aspecte pozitive:
Tutun: Destinat celui care dorește să păstreze tradiția narghilelei, îi plac umplerile și migălelile cu
umplerea ceramicii.
Piatra minerală de narghilea Shisharoma: Destinată celor cărora le plac umplerile rapide și
simple, gusturile clare, care doresc să aibă cheltuieli mici, în mod economic prin folosirea
narghilelei, fiind deschiși pentru noutăți. Nu pot decât să accentuez: lipsit de tutun, gudron și
nicotină.......
Așadar, cu ajutorul tutunului poate fi obținută o umplere mai lungă, însemnând totodată și mai
multă îngrijire și costuri mai ridicate. Piatra minerală de narghilea, Shisharoma este recomandată
celor cărora le plac umplerile rapide și doresc să experimenteze folosirea narghilelei prin cheltuieli
minime (ieftin) și cu arome clare, fără amețeli.
Aspecte negative:
În cazul tutunului este esențial sigiliul și prețul mai ridicat aferent acestuia. La momentul actual o
cantitate de tutun de 50 g pentru narghilea costă aproximativ 1000 HUF. Umplerea cu tutun a
narghilelei este de mai lungă durată și se poate întâmpla ca în cazul umplerii greșite să aruncăm
umplutura datorită arderii. În continuare, mai există și conținutul de nicotină a tutunului și gudronul
apărut în urma utilizării narghilelei. În cazul în care trageți Trebuie să menționăm și efectul de
’buzz’, care înseamnă amețeala.
În cazul pietrelor minerale de narghilea nu există gudron sau nicotină. În prezent, o cutie de 100 g
se ridică estimativ la prețul de 1500 HUF, fiind astfel mai ieftin decât tutunul. Singurul dezavantaj
sau inconvenient este acela că necesită puțin mai multă căldură și cărbuni. Aceasta deoarece piatra
trebuie încălzită pentru a se „declanșa sau a porni”, însă....

Sfaturi, sugestii
 Nu recurge la umplerea manuală! Folosește o linguriță. Poți astfel evita senzația de lipire a
mâinilor și impregnarea degetelor cu savoarea aferentă unui anumit gust.
 Nu vârsa în ceramică. Ar fi mai simplu, dar nu neapărat mai bine. Dacă torni sau verși,
pietricele pot fi răsfirate cu ușurință și se poate ivi chiar și situația în care în ceramică să
ajungă prea mult din aromatizant, care în cazul unuia de tip egiptean, de ex. nu atrage după
sine multe beneficii.
 Nu umple mai mult decât permite limita sau marginea ceramicii. Nici măcar atât întrucât
astfel acoperirea dispozitivului tău de ceramică devine dificilă.
 Dacă recurgi la utilizarea unei folii de aluminiu, acordă maximă atenție. Chiar și dacă
procedura de umplere a fost bine și atent realizată, poate surveni situația ca una sau două
pietricele să găurească folia de aluminiu.
 În momentul găuririi, devine dificilă perforarea pietricelelor, așa că nici nu meritp efortul.
Dacă în locul în care ai dori să înțepi, în calea perforatorului tău se ivește câte o pietricică,
înțeapă mai încolo. Dacă forțezi, se va produce ruperea foliei și procedura poate fi luată de la
început.
 Merită pregătirea inițială a foliei, întrucât umplerea ceramicii cu piatra minerală Shisharoma

devine astfel mai rapidă și mai sigură.
 Pietricelele uzate și uscate (răcite) trebuie presărate din nou în cutie, fiind reutilizabile. Nu
produce murdărie în mod inutil.
 În momentul rearomatizării, se recomandă utilizarea exclusiv a aromelor fără zahăr și miere.
Citește cu atenție componentele/ingredientele și instrucțiunile de utilizare de pe cutia
siropului tău și folosește-l conform prescripțiilor producătorului.

Narghileaua
Narghileaua – sau cunoscută sub denumirea de: nargile, hookah, shisha, etc.… - are origine
orientală, răsăriteană, fiind un instrument prevăzut cu unul sau mai multe stuturi de țevi/tuburi de
aspirație utilizate pentru fumat. Recipientul este, de regulă, din sticlă în care apa răcește fumul și
leagă o parte din substanțele dăunătoare, nocive. Conform celor mai multe surse cunoscute,
narghileau și utilizarea ei au fost „visate” oarecum de un medic indian, acesta fiind prezentat pentru
prima dată în fața împăratului Akbar. Explicațiile scurte de 4 rânduri referitoare la „descoperirea”
primei narghilele, într-o variantă ușor maghiarizată:
„Eu, care am fost primul adept în aceea ca tutunul să fie pus într-un suport mic de argilă, care să fie
ulterior pus într-un lighean cu apă care curăță și răcește fumul... iată cum am descoperit acest
mecanism sau dispozitiv pentru fumat”.
După cum putem observa, însăși descrierea servește ca indicator în ceea ce privește utilizarea
ḡalyān-ului (ḡalyān=primele narghilele utilizate în India, Iran).
În zilele noastre, această formă de fumat este tot mai la modă nu doar în Orientul Apropiat unde are
rădăcini și tradiții serioase, bine înrădăcinate ci și în Auistralia, Europa, America de Nord și de Sud.
…în Lumea Arabă
În lumea arabă, oamenii trăiesc cu utilizarea narghilelei ca parte activă a tradiției și culturii.
Consumatorii sau utilizatorii de narghilele din rândul comunității folosesc exclusiv narghilele cu un
singur tub. Narghileaua cu mai multe tuburi este o apariție a ultimilor ani, fiind în mod expres
privită ca un „capriciu al modei” în rândul străinilor, însă această formă de narghilea s-a extins rapid
în țările nearabe. Dacă cineva a fumat suficient, pune tubul înapoi pe masă (semnălând că altcineva
o poate lua în mână) sau tubul, țeava poate fi îndoită, oarecum „suflecată” fiind astfel întinsă
persoanei aflate în vecinătate.Viața socială a arabilor se consumă în cafenele care oferă și
narghilele.
…Arabia- Saudită
În majoritatea orașelor, utilizarea narghilelei este limitată, aceasta fiind autorizată spre folosire în
special în cafenele. Narghileau, tutunul și alte accesorii pot fi, în schimb, accesibile atâtîn orașe, cât
și în vecinătatea acestora.
…în Pakistan
Răspândirea narghilelei în mod tradițional în zonele rurale este specifică țării, însă a devenit tot mai
la modă și în orașele „cosmopolite”. Narghileaua este oferită în multe cluburi și cafenele, aceasta
fiind tot mai populară, în special în grupul studenților, elevilor în rândul cărora utilizarea narghilelei
capătă o tot mai mare importanță, cu precădere cu ocazia reuniunilor sociale.
…în Nepal
Mai extinsă este o variantă specială a sa, fabricată din lemn care poate chiar configura istoria vieții
unei familii mai înstărite. În zilele noastre, modelele cu recipient din sticlă s-au extins deja și în
Nepal, cu precădere în locurile vizitate de către turiști.

…Insulele Filipine
În Insulele Filipine, narghileaua a fost utilizată în special de către minoritatea arabo și indianofilipineză, devenind doar mai târziu un „obicei domnesc”, mai precis atunci când și în țările arabe a
fost utilizată tot de către cei privilegiați. Până la a doua jumătate a secolului 20, filipinezii creștini
nici nu au cunoscut practic narghileaua, însă aceasta a devenit destul de populară și la modă în
rândul creștinilor aparținând tinerei generații. Cea mai mare popularitate o are în rândul studenților
și a „adulților tineri” care nu au dreptul de a cumpăra țigări.
…În Africa de Sud
În limbajul comun african, narghileaua este cunoscută în special sub denumirea de „okka pipe” sau
„hubbly-bubbly”. Popularitatea sa este cea mai ridicată în rândul malaiezilor din regiunea Cape și a
indienilor, mai precis acolo unde „fumegatul” constituie o activitate socială de petrecere a timpului.
În mod similar oricărui punct al lumii, și aici narghileaua are efect ispititor, cuceritor, în special în
rândul tinerilor sud-africani albi. Multe dintre baruri oferă narghilele, în timp ce fumatul are loc în
general la domiciliu sau în locurile publice marcante (ex. ștranduri).
…În SUA și în Canada
În anii 60 și 70, utilizarea narghilelei a devenit una dintre cele mai răspândite forme de fumat. În
anii trecuți, au existat mai multe state și orașe care au reglementat fumatul public, în diferite incinte,
în timp ce consumatorii de narghilele au fost scutiți în acest sens datorită prevederilor speciale.
Nici utilizatorilor de narghilele nu le era permisă producerea de fum în spațșiile închise, astfel de
locuri autorizând exclusiv „tutunurile” lipsite de tutun.
În cele două orașe mari se deschid la pra actuală foarte multe baruri noi de narghilele, în special în
zona universităților și acolo unde pot fi întâlnite comunitățile Orientului Apropiat.

Modul de utilizare a Narghilelei
Modul de utilizare a narghilelei nu este unul complicat, în special prin utilizarea Shisharomei. Este
nevoie, în primul rând, de o narghilea și de accesorii. (ceramică, pensetă sau cleștișor, garniturăetanșare și tub de aspirație). Utilizarea narghilelei se compune din două părți esențiale. Prima –
asamblarea și instalarea narghilelei. Cea de-a doua – un proces de asemenea foarte simplu,
etanșarea ceramicii de narghilea și umplerea narghilelei cu piatră minerală.
Asamblarea și montarea narghilelei:
1. Se umple recipientul/bolul de sticlă cu apă până la gâtul acesteia. Alăturat, se așează corpul
narghilelei și se verifică dacă tubul de jos se scufundă în apă până la adâncimea de circa 2
cm. Nu trebuie permisă penetrarea mai adâncă întrucât apa – în opoziție cu principiul comun
– nu filtrează, ci răcește, iar dacă capătul tubului se plasează la o adâncime mai mare în apă,
o putem trage cu o mai mare dificultate.
2. Corpul se așează în recipient. Se recomandă umzirea sau udarea ușoară a garniturii de
etanșare. (Este potrivit cauciucul cel mai gros și mai mare, în general cauciuc negru sau
garnitură cu palete de silicon transparent.)
3. Se așează farfuria, tava pe partea superioară a corpului narghilelei și se plasează garnitura de
ceramică. (aici se recomandă garnitura de dimensiuni medii, ușor transparentă).
4. În final, în adaptorul tubului de aspirației se pune cea mai mică garnitură de cauciuc pentru
narghilele și tubul de aspirație se introduce cu o mișcare ușor rotativă la capătul ușor
îngustat al acestuia. (Dacă nu intră cum trebuie, se încearcă inițial plasarea pe tubul de
aspirație a garniturii optime, iar ulterior conectarea în adaptorul tubului de aspirație, în
corpul pipei.
Astfel, am și asamblat narghileaua noastră, putând trece la următoarea etapă, la umplerea ceramicii.

Funcționarea Narghilelei
În vederea unei funcționări optime a narghilelei noastre trebuie sp asigurăm și condițiile de rigoare.
În primul rând, recipientul sau bolul trebuie umplut cu apă până când piciorul sau tubul aferent
corpului este scufundat circa 2 cm în apă. Dacă am trecut de acest pas, se înșurubează corpul în
recipient, cu maximă atenție, de așa natură încât să nu spargem bolul, recipientul în urma unei
presiuni ridicate, însă să nu permitem totuși aerisirea narghilelei între cele două elemente esențiale.
În asemenea cazuri se recomandă și plasarea tubului de aspirație în stut. Garnitura trebuie aleasă cu
maximă atenție, întrucât și ea poate permite ventilarea narghilelei, luând astfel măsurile necesare de
precauție.
Următorul pas ar consta în aşezarea ceramicii deasupra narghilelei, aceasta fiind, de asemenea,
prevăzută cu cele mai adecvate umpluturi. Dacă am finalizat această etapă, pot urma cărbunii. La
tragere narghileaua structurată de noi funcţionează în felul următor:
Începem tragerea, astfel încât aerul fierbinte din jurul cărbunelui aflat deasupra ceramicii să
pătrundă prin umplutură, prin întregul corp până la nivelul apei. Aici au loc mai multe aspecte
importante: filtrarea fumului datorită apei, răcirea fumului. Locul unde umplem/rupem narghileaua
este capătul racordului de aspirație care se află la nivelul corpului, în timpul montării în cadrul
recipientului, deasupra apei. Iar efectul de absorbţie generat de noi canalizează prin apă fumul către
racordul de absorbţie, astfel se creează sunetul de „clocotire”. Prin tubul montat în racordul de
absorbţie ajunge la noi fumul delicat, rece, pe cât posibil, şi delicios.
Majoritatea narghilelelor dispune de un element considerat important de mulţi, de o supapă. Aceasta
este o simplă supapă de reţinere în cadrul căreia o bilă de rulment se asigură pentru a nu putea trage
acolo aer în narghilea, însă să putem sufla aerul în exces din recipient.

Cumpărare, web-shop
Cumpărarea narghilelei
Cel care cumpără pentru prima dată narghilea, a încercat în general, de mai multe ori, la o
cunoştinţă sau într-un alt loc de distracţie, însă nu prea are idee despre acele mici secrete prin care
poate fi evitată cumpărarea unui model greşit. În articolul următor parcurgem treptat părţile
narghilelei şi accesoriile acesteia pentru ca fiecărei persoane care se pregăteşte să cumpere narghilea
pentru prima dată să- îi fie oferite informaţiile necesare.

Narghilea
Există multe narghilele care seamănă cu o capodoperă, însă acest lucru este reprezentat şi de
categoria lor de preţ. Cele mai importante întrebări la care dorim să găsim un răspuns ar fi:
Vreau

s-o felosesc sau o vreau ca pe un simplu ornament, obiect de decor?

Cât

aş fi dispus să cheltui pe ea?

Cât

de mare aş dori să fie narghileaua?

Doresc
Care

s-o folosesc numai eu sau şi în compania altora?

sunt acele stiluri de narghilea pe care le prefer?

Dacă ne-am clarificat întrebările aferente, ar trebui să se formeze, în mare, o imagine despre
„narghileaua visurilor noastre”. Dacă ajungem să cumpărăm, să verificăm minuțios supapa, bila
supapei, corpul şi racordările, o narghilea nouă nu poate vântura.

Pensetă de cărbune
De obicei, la narghileaua cumpărată primim şi o pensetă de cărbune, însă dacă aceasta nu este
corespunzătoare pentru noi, să spunem că am cumpăra mai degrabă alta în locul acesteia. Suprafaţa
pensetei nu poate fi netedă pentru că astfel cărbunele scapă din ea. Trebuie să fie puternică şi
totodată flexibilă.

Ceramica de narghilea
În majoritatea cazurilor, primim o pâlnie de tutun mică, simplă, cu smalţ neted, de nămol egiptean,
însă nici aceasta nu trebuie subapreciată. Din punct de vedere funcţional aceste ceramici sunt foarte
bune. În zilele noastre există deja multe ceramici diferite, la modă, într-adevăr foarte bune.
Indiferent de tipul de ceramică pe care îl avem, trebuie să alegem garnitura corespunzătoare.

Tub de aspiraţie
Şi acesta este un accesoriu de bază, cu toate că poate cauza cele mai multe probleme. Cele mai
multe narghilele încă sunt dotate în relantin cu tuburi de aspiraţie simple cu spirale metalice, motiv
pentru care utilizatorilor regulați li se recomandă un tub lavabil. Cu toate acestea, să verificăm şi
tubul primit la narghilea, nu cumva să vânture, iar în cazul în care totul este în ordine, să alegem
garnitura corespunzătoare.

Tambur/Capac de conservare termică
Cu câţiva ani în urmă, era considerat un accesoriu neînsemnat, însă aztăzi fiecare utilizator serios de
narghilea o foloseşte. În cazul tamburului este important: să aibă o mărime prin care putem să-l
punem pe toate ceramicele noastre, iar partea de cleşte să fie la o astfel de înălţime încât cărbunele
să n-o încălzească.
Chiar dacă nu este narghilea, însă este prima cumpărare...
Pe lângă narghilea, trebuie desigur cumpărat tutun şi cărbune. Pentru cei care folosesc rar
narghileaua sau sunt începători le putem recomanda piatra minerală aromată de narghilea
Shisharoma. Merită să cumpăraţi, comandaţi deodată mai multe arome.
Cărbunii sunt de două categorii: Din gama cărbunilor autoinflamabili este recomadat cărbunele
olandez de tip Three King. Din gama cărbunilor naturali, fără conţinut de chimicale, unul din cele
mai cunoscute forme, răspândite este Coco-Coal, însă pentru începători sunt recomandați cărbunii
autoinflamabili folosibili mai rapid.

Piatra de narghilea
Ei, oare ce este piatra minerală de narghilea? Poate suna puţin ciudat. La auzirea cuvântului piatră
de narghilea apar întrebări în mod just. Pentru început să clarificăm că în cazul în care vorbim
despre piatra de narghilea, această piatră pentru care componentă reprezintă materie de bază.
Desigur, nu corpului narghilelei, ceramicii sau recipientului, ci „tutunul” în sine este piatra de
narghilea. Adică, poate fi folosit mai precis în locul tutunului de narghilea.
Piatra de narghilea Shisharoma este o piatră minerală specială, fiind o fărâmitură de piatră de
origine vulcanică. De 10 milioane de ani stă şi aşteaptă în starea ei iniţială, așa cum a aruncat-o
craterul fierbinte, pentru a ajunge în ceramica cuiva şi a se încinge/încălzi iar.
Desigur, înainte să ajungă la tine, piatra trece printr-un tratament. Prin tratament se înţelege
mărunţirea, clasificarea, spălarea şi uscarea ei. Piatra de narghilea poate fi numită altfel o piatră

minerală curată, naturală.
De ce au pietrele minerale de narghilea aflate în cutiile Shisharoma o aromă plăcută, bine
percetibilă? De gust este răspunzătoare aroma de narghilea Shishasyrup. Despre aceasta poţi citi pe
pagina web a Shishasyrup. În final, să vedem câteva întrebări apărute în legătură cu piatra de
narghilea.
Cât de bine înlocuieşte piatra de narghilea tutunul de narghilea?
Pe parcursul utilizării narghilelei, de fapt, tutunul nu are un rol important. Face posibilă numai o
suprafaţă portantă şi o dozare uniformă de aromă melasa. Datorită structurii sale spongioase, piatra
de narghilea poate absorbi o cantitate mai mare de melasă aromată. Astfel, asigură o suprafaţă mai
mare, deci se va produce mai mult fum. Într-o cantitate mai mare, melasa fumegă din piatra de
narghilea mai mult timp, astfel putându-se obţine o umplere mai îndelungată.
Ce alte avantaje mai prezintă, în afară de preț?
Cel mai important lucru este faptul că piatra de narghilea nu conţine gudron şi nu conţine nicotină!
Nu există tutun, deci nu există nici substanţe nocive. În acest fel, folosirea narghilelei este mai
sănătoasă, mai puţin dăunătoare.
Dacă nu există tutun, de ce scoate fum piatra de narghilea?
Motorul Shisharomei este, după cum ştim, Shishasyrup. Marea parte și densitatea fumului este
conferită de evaporarea melasei şi nu de fumul tutunului. Astfel, piatra de narghilea nu scoate fum,
ci aburi, însă ne redă foarte bine gusturile.
Mă tem puţin de această noutate, tutuşi este o piatră. Care sunt experienţele generale?
Deci, nu trebuie mestecat, la fel cum nu trebuie mestecat nici tutunul. La utilizarea ei profesională
putem avea parte numai de impresii pozitive.
În fabricarea produselor noastre am avut în vedere nevoile utilizatorilor de narghilea din ţară şi din
străinătate. Piatra minerală de narghilea a devenit o modă, astfel se răspândeşte şi piatra de
narghilea. Pe baza confirmărilor primite, 99% dintre cumpărătorii noştri au fost mulţumiţi de piatra
de narghilea Shisharoma.
Poate fi cumpărat de cei sub 18 ani? O pot utiliza şi tinerii?
Cu siguranță, da. Nu întâmplător nu există mărci pe pachetele pietrelor de narghilea, întrucât nu este
tutun. Astfel, piatra de narghilea poate fi cumpărată de oricine, indiferent de categoria de vârstă,
desigur între anumite limite logice. Un aspect pozitiv important este faptul că poate fi cumpărată şi
prin magazinele virtuale. (Partenerii noştri pot fi găsiţi în punctul meniului -Unde se găseşte-. ÎN
cazul în care nu poţi găsi sesizaţi comerciantul sau chiar pe noi.)
Pot să resimt amețeala și în urma utilizării acesteia?
Datorită faptului că piatra de narghilea nu conţine tutun, nu vom ameţi nici dacă tragem puternic de
mai multe ori. Totodată, acest lucru înseamnă că putem sufla „nori de fum” mai mari, mai precis
nori de abur.
Contraindicaţii
În cazul persoanelor ce suferă de diabet s-au remarcat mai multe cazuri în care celui care a utilizat
narghilea cu tutun i-a scăzut glicemia. În cazul pietrei de narghilea nu am auzit de nici un caz
asemănător, însă, cu toate acestea, nu le recomandăm celor cu diabet nici o formă de folosire a
narghilelei.

