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خروج لیقبتصویر کالری دسرطرز تهیه

گرم250

خامه
نمایش تصویر

دو بسته 

پودر ژله آناناس
نمایش تصویر

یک چهارم
قاشق چایخوری

وانیل
نمایش تصویر

چند عدد  

زپسته و اسمارتی
برای تزئین
نمایش تصویر

سه قاشق غذاخوری

پودر شکر
نمایش تصویر

یک قوطی نیم کیلویی

کمپوت آناناس
نمایش تصویر

رتزئین دس

وسایل الزم
نمایش تصویر
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خروج مواد الزم یتصویر بعد

ویی آناناسهای یک قوطی نیم کیل
کمپوت آناناس را جدا کرده در 

ت  آب کمپو)مخلوط کن می ریزیم 
ه ، تا دو پیمان(را کنار می گذاریم

.پوره آناناس به دست آید



خروج مواد الزم لیتصویر قب

یک  یک بسته پودر ژله را به تدریج در
( گرم120تقریباً )پیمانه آب جوش 

یتصویر بعد.حل می کنیم



دا نصف پیمانه از ژله سرد شده را ج
اناس می کنیم و به تدریج در پوره آن

خروج.می ریزیم مواد الزم لیتصویر قب یتصویر بعد



2گرم خامه پاستوریزه سفت را 250
ا ساعت در فریزر می گذاریم سپس آن ر

قاشق غذاخوری  3از فریزر درآورده و با 
پودر شکر و یک چهارم قاشق چایخوری

خروج.وانیل مخلوط می کنیم مواد الزم لیتصویر قب یتصویر بعد



دقیقه هم 5آن را با همزن برقی حدود 
.می زنیم تا خامه فرم بگیرد

خروج مواد الزم لیتصویر قب یتصویر بعد



ه مخلوط پوره آناناس و ژله را کم کم ب
ا دسر خامه فرم گرفته اضافه می کنیم ت

خروج.آماده شود مواد الزم لیتصویر قب یتصویر بعد



دسر آماده شده را در کاسه های ماست 
ه  خوری می ریزیم و برای تزئین، روی آن تک

می ای از کمپوت آناناس، پسته و یا غیره قرار
ساعت در یخچال  3الی 2سپس آن را . دهیم

خروج.قرار می دهیم تا دسر بسته شود مواد الزم لیتصویر قب یتصویر بعد



خروج مواد الزم لیتصویر قب یتصویر بعد

( گرم180تقریباً )پیمانه آب سرد 1/5
.  مبه بقیه ژله اضافه کرده هم می زنی

ا سه  یک بسته دیگر پودر ژله را نیز ب
.پیمانه آب مخلوط میکنیم



ا ژله را روی دسر بسته شده می ریزیم و آن ر
ساعت در یخچال قرار می دهیم تا  6الی 5

با سپس روی ژله را می توان. ژله بسته شود
.  پودر پسته و اسمارتیز تزئین کرد

خروج مواد الزم لیتصویر قب یتصویر بعد



خروج مواد الزم لیتصویر قب
.ددسر آماده پذیرایی می باش

کالری دسرنوش جان رتزئین دس



خروج مواد الزم لیتصویر قب کالری دسر



خروج لیتصویر قب

یک تکه کمپوت آناناس را روی 
د دسر گذاشته تا دسر بسته شو
.سپس ژله را اضافه می کنیم



ه را سه تکه کمپوت آناناس و پست
روی دسر گذاشته تا دسر بسته
.مشود سپس ژله را اضافه می کنی

خروج لیتصویر قب



ه را یک تکه کمپوت آناناس و پست
روی دسر گذاشته تا دسر بسته
.مشود سپس ژله را اضافه می کنی

خروج لیتصویر قب



یک تکه کمپوت آناناس و چند عدد 
سته پسته را روی دسر گذاشته تا دسر ب

.شود سپس ژله را اضافه می کنیم

خروج لیتصویر قب



یک تکه کمپوت آناناس را روی دسر 
له را گذاشته تا دسر بسته شود سپس ژ

.اضافه می کنیم

خروج لیتصویر قب



یک تکه کمپوت آناناس را روی دسر 
له را گذاشته تا دسر بسته شود سپس ژ

ا اضافه کرده، بعد از بسته شدن ژله، ب
ا پودر پسته و یک عدد اسمارتیز آن ر

خروج.تزئین می کنیم لیتصویر قب



.  ژله را روی دسر بسته شده می ریزیم
ته و بعد از بسته شدن ژله، با پودر پس

چند عدد اسمارتیز آن را تزئین می 
.کنیم

خروج لیتصویر قب



سه تکه کمپوت آناناس را روی دسر 
ه را گذاشته تا دسر بسته شود سپس ژل

.اضافه می کنیم

خروج لیتصویر قب



خروج مواد الزم لیتصویر قب رتزئین دس


