
 چگونه شیر بادام درست کنیم؟

شیر بادام شیرین بسیار خوشمزه است و می تواند در زمستان به طور گرم و در تابستان به طور سرد سرو شود 

همچنین می توان آن را در مهمانی ها سرو کرد برای تهیه شیر بادام شما باید بادام ها را بجوشانید تا پوسته 

 های آنها جدا شود.

 مواد الزم :

 عدد بادام 40

 لیتر شیر 1

 کمی زعفران 

 میلی لیتر ( پودر هل سبز 5قاشق چایخوری ) 2/1

 پودر بادام هندی

 میلی لیتر( شکر  120قاشق غذا خوری)  8

 جوشاندن بادام هاگام اول : 

 

میلی لیتر و به مدت  475دقیقه بجوشانید؛ بادام ها را داخل آب به مقدار  10مرحله اول : بادام ها را به مدت 

 دقیقه بجوشانید تا پوست آن ها نرم شود. 10



 

 ها را با دست جدا کنید.مرحله دوم : پوست بادام ها را جدا کنید؛ بعد از اینکه بادام ها خنک شدند پوست آن 

 از دستگاه جدا کننده ی پوست بادام استفاده کنید.توانید  یمین همچن

 

 

مرحله سوم : بادام ها را خرد کنید؛ بادام ها را داخل مخلوط کن بریزید و مخلوط کنید مخلوط کردن را تا زمانی 

لوط ادامه دهید که الدام ها کامال خردشوند اگر بادام ها خرد نشدند چیز دیگری به آن اضافه نکنید و به مخ

 کردن آنها با مخلوط کن ادامه دهید.

 



 مخلوط کردن مواد گام دوم : 

 

 مرحله اول : شیر را گرم کنید ؛ شیر را داخل قابلمه بریزید و آن را در حرارن مالیم بجوشانید.

 

 

نکه شیر جوشید پوره بادام را به آن را اضافه کنید و به پوره بادام را به شیر اضافه کنید؛ بعد از ای :دوم مرحله

 آرامی بهم بزنید.

 

 



 

 

دهید که شیر دوباره بجوشد؛ بعد از اضافه کردن بادام حرارت را زیاد کنید تا شیر دوباره  مرحله سوم : اجازه

 .بجوشد

 

 

 مرحله چهارم : حرارت را کم کنید تا پوره بادام . شیر در حرارت مالیم بجوشند.

 



 

 

 

ر بادام هندی، شکر را به فابلمه اضافه مرحله پنجم : مواد باقی مانده را به مخلوط کن اضافه کنید؛ زعفران ، پود

 کنید و همچنان روی حرارت با قاشق بهم بزنید.

 

 گام سوم : سرو شیر بادام 

 

 داخل لیوان بریزید.شیر را  ال حل شد قابلمه را از روی حرارت بردارید ومرحله اول : بعد از اینکه شکر کام



 

 

 

همچنین می  را تکه ها را بر روی شیر بریزید کمی از آنو ادام را به تکه های کوچک تقسیم کنیدمرحله دوم : ب

 .مواد دیگری مانند دارچین استفاده کنیداز  توانید 

 

که حداکثر  مرحله سوم :شیر بادام باقی مانده را در یخجال ودر ظرف درب بسته نگهداری کنید. توجه کنید

 .ن را بیرون بریزیددر صورت تغیر رنگ وطعم آ باشد، هفته می 3نگهداری شیر بادام به مدت 

 



 

 

 

 آماده است. مرحله چهارم : شیر بادام سرو شده و


