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خروج کالری دسرمواد الزم

تهیه، طبخ، عکس و برنامه نویسی 
:کامپیوتری تقدیمی است از 

خانم شهال آقا محمد صادق حریر فروش و 
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یک و نیم لیوان

یلیبستنی وان
نمایش تصویر

یک و نیم  بسته

پودر ژله موز
نمایش تصویر

دو عدد

موز
خروجنمایش تصویر لیتصویر قب کالری دسرطرز تهیه

ده عدد

ادهسبیسکویت 
نمایش تصویر

وسایل الزم
نمایش تصویر



خروج لیتصویر قب



خروج لیتصویر قب



خروج لیتصویر قب



خروج لیتصویر قب



خروج لیتصویر قب



در نصف بسته پودر ژله موز را کم کم
نصف لیوان آب جوش ریخته، هم می 

آب زنیم تا حل شود و بعد نصف لیوان
. سرد به آن اضافه می کنیم

خروج مواد الزم یتصویر بعد



خروج مواد الزم

اف پهن یک کیسه فریزر را باز کرده، داخل قالب مستطیل شکل ص
ه بعد ژل. دو عدد موز را برش زده، ته ظرف می چینیم. می کنیم

حل شده را روی آن می ریزیم و دو ساعت در یخچال می گذاریم 
.تا سرد و سفت شود

لیقبتصویر یتصویر بعد



یک بسته پودر ژله موز را کم کم در
یک لیوان آب جوش ریخته، هم می 

.  زنیم تا حل شود

خروج مواد الزم لیقبتصویر یتصویر بعد



ستنی یک و نیم لیوان بستنی وانیلی یا ب
را اضافه کرده، هم می ( گرم200)موزی 

خروجلیقبتصویر.زنیم تا مایه یکدست شود مواد الزم یتصویر بعد



خروج مواد الزم

وی ژله ر( قبل از اینکه سفت شود)مایه ژله بستنی را سریع 
سفت شده می ریزیم و یک الی دو ساعت در یخچال می 

.گذاریم تا سفت شود

لیقبتصویر یتصویر بعد



قع با بیسکویت روی دسر سرد شده را می پوشانیم تا مو
.پذیرایی به راحتی برش بخورد

خروج مواد الزم لیقبتصویر یتصویر بعد



ظرف دسر را برگردانده، پالستیک
روی آن را جدا کرده تا آماده  

.پذیرایی شود

نوش جان

خروجلیقبتصویر مواد الزم کالری دسر



مقدار کالری موجود در کل دسر حدود 

کیلوکالری1300
.می باشد

خروجلیقبتصویر مواد الزم

مقدار کالری موجود در یک دهم 
دسر حدود 

کیلوکالری130
.می باشد


