
 چگونه میلک شیک موز درست کنیم؟

با اینکه مخلوط کن باعث صاف شدن  و نرم شدن نوشیدنی می شود اما راههایی وجود دارد که بدون مخلوط 

 کن نیز می توان میلک شیک خوشمزه درست کرد.

خلوط کن شما کار نمی کند یا خراب است می توانید با این روش میلک شیک م ا بسیار گرم است وزمانیکه هو

 تهیه کنید.

 : مواد الزم

، شکالت یا شربت (عصاره دیگر میوه ها د از وانیل یا پوره دیگر میوه ها )یهمچنین می توان:  موز رسیده عدد1

استفاده کنید. موزهای رسیده دارای پوست هایی به رنگ زرد خالص می باشند اگر موزها نرسیده باشند  شکالت

 به خوبی مخلوط نمی شوند و طعم بدی خواهند داشت.

 فنجان بستنی  1

ایجاد خواهد در میلک شیک  فنجان شیر ) چربی دار یا بدون چربی ( شیر چربی دار حباب های بیشتری را  1

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 موزگام اول : آماده سازی میلک شیک 

 

 مرحله اول : پوست موز را جدا کرده و با یک همزن یا قاشق آن را له کنید.

 

ی را به کاسه اضافه کنید و تا زمانیکه نرم شود آنها را با همزن مخلوط کنید طوری که هیچ مرحله دوم : بستن

توده ی موزی در ترکیب باقی نماند زیرا باقی ماندن توده موز باعث سفت شدن میلک شیک می شود. عالوه بر 

 بستنی ساده می توانید بستنی وانیلی ، شکالتی و یا عصاره های دیگر اضافه کنید.

 

 



 

بهم بزنید تا پف کند این باعث  (دقیقه 2حدودا به مدت مرحله سوم : شیر را اضافه کنید و با همزن تا زمانی )

 می شود که شیر ضخیم تر شود.

 را اضافه کنید. نظر می توانید شیرین کننده های مورد ین شمابنابرا

 

 

 شما می توانید از میکسر برای مخلوط کردن مواد استفاده کنید.همچنین  : مرحله چهارم

 

 



 

به آن  (شیرین کننده را بچشید اگر به اندازه کافی شیرین نبود کمی شکر ) نوشیدنینجم : کمی از مرحله پ 

 و بعد از اضافه کردن دوباره آن را مخلوط کنید تا نرم شود. اضافه کنید

 

  .سرو کنید و دلخواه مرحله ششم : آن را سرو کنید؛ شما می توانید میلک شیک را به روش های مختلف


