
 چگونه آب گیالس ترش درست کنیم؟

 مواد الزم :

 روش آهسته )پختن گیالس ها(:

 گرم گیالس  450

 گرم شکر )کمتر هم می تواند باشد( 900

 لیوان آب  2

 لیوان آب گازدار  3

 روش سریع و آسان :

 عدد گیالس شسته شده و تمیز 15

 شکر 

 آب 

 گام اول : روش آهسته )پختن گیالس ها (

 



: گیالس های تمیز و شکر را داخل قابلمه بریزید می توانید به جای شکر از عسل یا شربت های  مرحله اول

شیرین کننده دیگر استفاده کنید. برای اینکه هسته گیالس ها از بین برود آن ها را از وسط نصف کرده و هسته 

 ها را جدا کنید می توانید از هسته گیر استفاده کنید.

 

مواد با دمای اتاق هم درجه شود و ابلمه را بگذارید و به مدت دو ساعت اجازه دهید که مرحله دوم : درب ق

 همچنین نیاز است که گیالس ها وآب با یکدیگر ترکیب شوند.

 

 میلی لیتر( به آن آب اضافه کنید تا شکر حل شود. 950لیوان آب ) 2مرحله سوم : 

 



 

 15حرارت را مالیم نگه دارید و اجازه دهید که مواد به مدت  مرحله چهارم : قابلمه را روی حرارت قرار دهید

 بجوشد که در این زمان مواد از حالت آبکی بودن خارج شده و شربت مانند می شود .دقیقه 

 

 مرحله پنجم : مواد را از صافی رد کنید. می توانید گیالس ها را در یخچال نگهداری کنید.



 

لیوان یا کاسه بریزید  برای خنک شدن می توانید به آن یخ اضافه کرده  و مرحله ششم : شربت گیالس را داخل 

 یا در یخچال قرار دهید.

 

مرحله هفتم : همچنین می توانید چند قاشق از شربت را داخل آب گاز دار بریزید و آب گیالس گازدار سرو 

 کنید.

 

 

 

 

 



 گام دوم : روش سریع و آسان 

 

گیالس ها را بشویید و آنها را داخل مخلوط کن قرار دهید . اگر آبمیوه را برای خودتان درست مرحله اول : 

 عدد گیالس کافیست. 15میکنید حدود 

 

 

مچنین می و مخلوط کنید. ه (قاشق غذاخوری 2حدودا اضافه کرده ) (به مقدار دلخواهمرحله دوم : شکر را )

 به جای شکر از عسل و شربت های شیرین کننده استفاده کنید. توانید



 

ه شما خیلی غلیظ آبمیو اگر آب اضافه نکنیدنوشیدنی خود آب به آن اضافه کنید ،مرحله سوم : با توجه به مقدار 

 .و سفت خواهد شد 

 

وه از بین بروند اگرمی خواهید آبمیوه شما پالپی دار مرحله چهارم : آبمیوه را زا صافی رد کنید تا تکه های می

 باشد این مرحله را انجام ندهید.



 

 مرحله پنجم : آب گیالس را سرو کرده و نوش جان کنید همچنین می توانید بستنی نیز اضافه کنید.


