
 ت کنیم؟چگونه شیرکاکائو درس

شیرکاکائو یک نوشیدنی بسیار خوشمزه ومقوی است که شما می توانید افزودنی و طعم دهنده های دیگری به 

 آن اضافه کنید. میتوانید آن را در یک روز زمستانی سرد و یا یک روز تابستانی گرم سرو کنید.

 موادالزم :

 :تهیه ی شیرکاکائو با استفاده از شربت شکالت

 شیر سرد  (رمیلی لیت240فنجان )1

 شربت شکالت  (میلی لیتر 30قاشق غذاخوری) 2

 

  :تهیه شیرکاکائو با استفاده از پودر کاکائو

 پودر کاکائو (گرم  15قاشق غذاخوری)1

 آب داغ  (میلی لیتر 30قاشق غذاخوری)2

 قاشق غذاخوری شکر 2/1تا  1

 کمی نمک

 (اختیاریقاشق چایخوری وانیل) 4/1

 شیر سرد( میلی لیتر 475فنجان ) 2

 

 

 

 



 گام اول : تهیه شیرکاکائو با شربت شکالت

 

می توانید از طعم و نوع شیر دلخواه  را در فنجان بریزیدسرد شیر  (میلی لیتر  240مرحله اول :  یک فنجان )

 استفاده کنید.

 

نوع شربت شکالت می توانید به آن اضافه کنید. هرشربت شکالت  (میلی لیتر 30قاشق غذاخوری)2مرحله دوم : 

 استفاده کنید حتی می توانید از بستنی نرم شده استفاده کنید اما با این آن را با چنگال خوب بهم بزنید.



 

مرحله سوم : اگر دوست دارید کمی عصاره وانیل به آن اضافه کنید به شیرکاکائو خود طعم وانیل دهید اگر 

 های دیگر مانند عصاره بادام استفاده کنید. افزودنیقاشق چایخوری   4/1دوست دارید می توانید

 

  

 مرحله چهارم : شیرکاکائو را سرو کنید می توانید خامه پف کرده نیز به آن اضافه کنید.

 

 



 از پودرکاکائو استفادهگام دوم : تهیه ی شیرکاکائو با 

 

میلی  475لیوان حداق دو فنجان آب )بریزید بطوریکه  گرمواد خشک را به یک لیوان بز مرحله اول : همه ی

 ب بگیرد. شکر، نمک را پودر کاکائو اضافه کرده و بهم بزنید.آ (لیتر

 

روی اجاق گاز یا داخل  (میلی لیتر 30)می آب گرم به لیوان اضافه کنید،کمی آب حدود کمرحله دوم : 

 بریزید. مایکروفر گرم کنید و داخل لیوان

 

 



 

 مرحله سوم : مواد را با قاشق بهم بزنید همچنین می توانید از همزن دستی کوچک یا چنگال استفاده کنید.

 

 را بهم بزنید. مواد اضافه کنید. همه ی نشیر سرد به آ (میلی لیتر 475فنجان ) 2مرحله چهارم : 

  

 

 

 



 

 نوش جان کنید. مرحله پنجم : شیرکاکائو را سرو کرده و


