
Recettesfood.com

البراونيز     ميلكشيك عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 10

الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

2

أكثر     البراونيزمن شيك المطاعم           المشروباتميلك في كما تحضيرها طريقة على تعرفوا الجميع، يفضلها التي

شملولة  .مع

المقادير

 بني      نصفكوبسكر

 بودر    كاكاو كوب ربع

 فولسوداني     زبدة كوب   ربع

 2  ) فانيليا  )  شاي ملعقة صغيرة ملعقة

 لبن   1 كبيرة ملعقة

 زبدة   2 كبيرة ملعقة

 ملح  رشة

https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.shamlola.com/rc/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA


   كوبآيسكريمشوكوالته   

 لبن   نصفكوب

 مخفوقة  كريمة

   براونيز

o

التحضير  خطوات

o فيه          ونضع كبير وعاء باحضار صوصالشوكوالتة، بتحضير أوال@ نقوم

زبدة،          لبن، الفانيليا، السوداني، الفول زبدة البودر، الكاكاو البني، السكر

نحصل            حتى يدوي بمضربسلك التقليب مع النار على الوعاء نضع وملح،

صوصالشوكوالته على

o ونخلطحتى           لبن، ونصفكوب اآليسكريم، نضع كهربائي فيمضرب

الميلكشيك      على ونحصل يتجانسالخليط

o نسكب          ثم بصوصالشوكوالته الداخل من ونزينه التقديم، كوب نحضر

الميلكشيك 

o البراونيز          ميلكشيك نقدم ثم والبراونيز المخفوقة بالكريمة الوجه نزين

https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A9
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A9
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2-3
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84


بالشوكوال    السحلب عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 0

الطهي  وقت

دقيقة 0

االفراد  عدد

2

شملولة                السحلب  تعرفمع ، مختلفة بطرق ويقدم ، الجسم بتدفئه تقوم التي الشتوية المشروبات أفضل من

في        بالشوكوالتة السحلب تحضير طريقة على خطوات 4اليوم

المقادير

* أشخاص 4يكفي  *

 لبن   ) 4 كبير (960كوب ملل 

 سحلب  *  *   2 بودرة شاي ملعقة صغيرة ملعقة

 مبشورة    شيكوالته كبير كوب

 أبيض  *  *   4 سكر شاي Uملعقة صغيرة ملعقة

 والتقديم  : للتزيين

 هند  *  *   4 جوز شاي ملعقة صغيرة ملعقة

 قرفة  *  *   1 شاي ملعقة صغيرة ملعقة

 الرغبة        سودانيحسب فول أو سمسم أو مكسرات

https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A8


بالقرفة         الساخن اللبن عملمشروب   طريقة

التحضير  خطوات

 

 يغلي        حتى Uونتركه اللبن نضع متوسطة نار . على

 األبيضو           السكر و المبشورة الشيكوالته نضع خارجي وعاء السحلب في  بودرة

يختلطوا    حتى مع@ا ونقلبهم

 إلى            النار ونخفض المغلي اللبن على والسكر والشيكوالته السحلب خليط نضع

السكر             ويختفي الشيكوالته تذوب حتى خشبية بملعقة بسرعة ونقلب هادئة نار

متماسك      قوام له ويصبح اللبن في

 الوجه            نزين ثم بالشوكوال السحلب Uمشروب فيها ونسكب التقديم أكواب نحضر

الرغبة          علىحسب والمكسرات ، والقرفة ، هند برشجوز

 

 مشابهة  :  بالقرفة   وصفة السحلب عمل طريقة

 

بالشوكوال     السحلب مشروب نجاح : سر

 السحلب             بودرة بخلط نقوم ، السحلب تحضير عند الحليب يتكتل ال حتى

غليانه          بعد وذلك لللبن إضافته قبل معّا والسكر مبشورة والشيكوالته

 

بالشوكوال    السحلب مشروب : فائدة

 أفضل            من هو لذلك كبيرة طاقة على بالشوكوال السحلب مشروب يحتوي

التدفئة      على تساعد التي الشتوية المشروبات

 عشر،           واالثنى المعدة قرحات عالج على بالشوكوال السحلب مشروب يساعد

للمعدة    الداخلي النزيف .ووقف

 السحلب     )  من الواحد الكوب (  261يحتوي على  حراري  144جرام سعر

https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9/


مثلج     التيه كافيه عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 10

الطهي  وقت

دقيقة 0

االفراد  عدد

1

يحتاجون                   و لإلرهاق يتعرضوا حينما الكثير بال على يخطر شئ اول تعتبر التي و السعادة مسببات من القهوة تعد

التركيز    و النشاط .إلستعادة

المقادير

" تكفيشخصواحد   "

 اسبريسو    1/2 قهوة كبير كوب

 ابيض  )   (   2 سكر الطعام ملعقة كبيرة ملعقة

 لبن   3/4 كبير كوب

 ثلج    1/2 1 مكعبات كبير كوب

 كريمي  )   (   2 قشطة الطعام ملعقة كبيرة ملعقة

 الساخن      الكراميل عملمشروبالتيه   طريقة

https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86/


التحضير  خطوات

 السكر        و اإلسبريسو القهوة نضع الكهربائي الخالط .في

 القهوة           و السكر يذوب حتى الكهربائي الخالط في جيدا المكونات .تخلط

 مزيج        الى الثلج مكعبات و اللبن اخرى     القهوةيضاف مرة المكونات تخلط ثم

متماسك      يصبح و يتجانسالمزيج .حتى

 عليه         توضع ثم التقديم كوب في الالتيه الكريميالقشطةيصب .

 يقدم  .و

 مشابهة  : التيه   وصفة كافيه كاسترد

التيه    الكافيه نجاح  :سر

 يقاوم               ال طعم و رائع فوم يعطي الخالط التجانسفي حتى جيدا المكونات خلط

الكريمي   القشطة .مع

القهوة  :فوائد

 أمراض             من الحماية في تساعد التي و لألكسدة مضادات على القهوة تحتوي

.القلب

 بالزهايمر         اإلصابة خطر من تحمي بالتالي و الذاكرة .تقوي

 التسوس       من حمايتها و األسنان لصحة .مفيدة

التيه     الكافيه في الحرارية :السعرات

 ال   على     200يحتوي الالتيه من حراري  180مل سعر .

https://www.shamlola.com/community_post/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/
https://www.shamlola.com/articles/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8/
https://www.shamlola.com/recipes/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%87/
https://www.shamlola.com/recipes/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%87/
https://www.shamlola.com/recipes/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%87/
https://www.shamlola.com/recipes/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%87/


البندق       و باللبن النوتيال عملمشروب طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 10

الطهي  وقت

دقيقة 15

االفراد  عدد

1

المقادير

 لبن  1/2 1 كوب

 بندق  1/4 كوب

 نوتيالشيكوالتة

التحضير  خطوات

 جيدا         قلبي و النوتيال ضعي ثم اللبن .سخني

 لمدة    جيدا الشيكوالتة     10قلبي تذوب تصبح حتى دقائق .

 قلبي      و الشيكوالتة على البندق .ضعي

https://api.shamlola.com/api/v1/mobile/recipes/single/5d1ccd4fa7f24b1d144024d3/6101728ca7f24b62d9620dd4
https://api.shamlola.com/api/v1/mobile/recipes/single/5d1ccd4fa7f24b1d144024d3/6101728ca7f24b62d9620dd4
https://api.shamlola.com/api/v1/mobile/recipes/single/5d1ccd4fa7f24b1d144024d3/6101728ca7f24b62d9620dd4
https://api.shamlola.com/api/v1/mobile/recipes/single/5d1ccd4fa7f24b1d144024d3/6101728ca7f24b62d9620dd4


 الكوكيز    مع ساخنا .يقدم

اللبن      و بالشيكوالتة النسكافية عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 10

الطهي  وقت

دقيقة 0

االفراد  عدد

1

المقادير

 نسكافية   1 صغيرة ملعقة

 شيكوالتة  قطع

 ساخن   1/2 لبن كوب

 ساخن   1/2 ماء كوب

 الرغبة   حسب سكر



التحضير  خطوات

 قلبي               و الساخن الماء من القليل ضعي ثم المج في السكر و النسكافية ضعي

الفوم    يتكون حتى .باستمرار

 قلبي          و اللبن ضعي ثم النسكافية على الماء باقي .ضعي

 يقدم       ثم النسكافية في الشيكوالتة قطع .ضعي

الساخن      الكراميل عملمشروبالتيه طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 5

الطهي  وقت

دقيقة 5

االفراد  عدد

2



المقادير

 حليبساخن   1 كوب

 اسبرسو   100 قهوة مل

 صوصكراميل    2 كبيرة معلقة

:للتزيين

 مخفوقة  كريمة

 صوصكراميل 

التحضير  خطوات

 والكراميل        القهوة إليه ويضاف وعاء، الحليبفي .يوضع

 األكواب        في يصب ثم يتجانس، حتى جيدا .يخلط

 ساخن     ويقدم والكراميل، بالكريمة .يزين

للكريسماس     البيضاء بالشيكوالتة التوت مشروب

التحضير  وقت



دقيقة 10

الطهي  وقت

دقيقة 0

االفراد  عدد

2

المقادير

 مثلج   1 كوبحليب

 أحمر    توت نصفكوب

 كوب  بيضاء ربع مبشورةشيكوالتة

التحضير  خطوات

 والشيكوالتة        التوت إليه ويضاف الخالط، الحليبفي .يوضع

 يتجانس    حتى @ .يضربجيدا

 بارد     ويقدم األكواب، في .يصب

https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/


بالفراولة      الساخن الشيكوالتة عملمشروب طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 5

الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

0

المقادير

 مجمدة   1 فراولة كوب

 مبشورة    1/2  بيضاء كوبشيكوالتة

 عسل   1 كبيرة ملعقة

 مبشورة    1/2  بيضاء كوبشيكوالتة

 فانيليا   1 صغيرة ملعقة

 لبن  1 كوب

 ماء  1 كوب



التحضير  خطوات

 الفراولة           ضعي ثم متوسطة نار على جيدا الماء و اللبن .سخني

 الذوبان            تمام حتى قلبي و البيضاء الشيكوالتة و الفانيليا و العسل .اضيفي

 ساخنا            يقدم و الهند بجوز زينيه و التقديم كوب في المشروب .ضعي

بالشيكوالتة      الموز ميلكشيك عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 5

الطهي  وقت

دقيقة 0

االفراد  عدد

2

والتركيز                 الجسم في الطاقة زيادة على يساعد ،كما الصيف وصفات أفضل من بالشيكوالتة الموز شيك ميلك

واالنتباه   التركيز وزيادة



المقادير

التحضير  خطوات

 لشرائح     بتقطيعه ونقوم الموز نحضر

 ،ونقوم            الكهربائي الخالط في واللبن والكاكاو الثلج ومكعبات الموز شرائح نضع

خليطسائل       على نحصل حتى بضربها

 ميلك             نضيف ثم منصوصالشيكوالتة القليل نضيف التقديم أكواب نحضر

ونقدمه        المخفوقة بالكريمة الوجه ونزين بالشيكوالتة الموز شيك

 مشابهة  :   الموكا    وصفة ميلكشيك عمل طريقة

بالشيكوالتة       الموز ميلكشيك تحضير نجاح :سر

 الموز           ميلكشيك السوداني الفول وزبدة النوتيال إضافة الممكن من

بالشوكوالتة         الموز خاصلميلكشيك سيضيفطعم وذلك بالشوكوالتة

 بالشيكوالتة           الموز شيك ميلك تحضير قبل الموز شرائح تثليج األفضل من

بالشيكوالتة     الموز ميلكشيك :فوائد

 للجسم         كبيرة طاقة يعطي بالشيكوالتة الموز ميلكشيك تناول

 واالنتباه        التركيز على يساعد بالشيكوالتة الموز ميلكشيك

https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A7/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A7/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A7/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A7/


بالمارشيملو     أوريو عملهوت طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 5

الطهي  وقت

دقيقة 5

االفراد  عدد

2

المقادير

 حليب  2 كوب

 كاكاو   2 كبيرة معلقة

 مجروش   15 أوريو حبات

 فانيليا  رشة

 للتحلية  سكر

:للتزيين

 مخفوقة  كريمة

 مارشيملو



التحضير  خطوات

 ويقلب          الكاكاو، إليه ويضاف النار، على وعاء الحليبفي .يوضع

 االوريو         إليه يضاف ثم يغلي، حتى النار على .يترك

       @ ويقلبجيدا ويحلى، النار، على من .يرفع

 والمارشيملو       المخفوقة بالكريمة ويزين االكواب، .يصبفي

 الكوكيز    مع ساخن .يقدم

مغذي    ..    و لذيذ الموز بقطع الشيكوالتة سموثي

التحضير  وقت

دقيقة 10

الطهي  وقت

دقيقة 0

االفراد  عدد

1



المقادير

التحضير  خطوات

 الشيكوالتة       به ضعي ثم الكهربائي الخالط .احضري

 تمام              حتى جيدا المزيج اخلطي ثم الخالط المجروشفي الثلج و اللبن ضعي

.اإلختالط

 الموز          1/2ضعي  حلقات ضعي ثم التقديم كوب في الشيكوالتة سموثي كمية  .

 قدمية          ثم الموز حلقات على الشيكوالتة سموثي كمية باقي .ضعي

التيراميسو     ميلكشيك عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 15

الطهي  وقت

دقيقة 0

االفراد  عدد

2



المقادير

التحضير  خطوات

           @ ويقلبجيدا والقهوة، الكريمة إليه ويضاف وعاء، اآليسشوكليتفي .يوضع

 شانتيه       بالكريم ويزين كأس، الخليطفي .يصب

 شانتيه       الكريم على الكاكاو من .يرشقليل

 مع    بارد اسفنجي يقدم بسكويت .

الهند      بزيتجوز القهوة عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 0

الطهي  وقت

دقيقة 5

https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%D9%8A/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%D9%8A/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%D9%8A/
https://www.shamlola.com/recipes/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%D9%8A/


االفراد  عدد

2

المقادير

 ساخن   2 قهوة كوب

 هند     2 زيتجوز كبيرة ملعقة

 مملحة     2 غير زبدة كبيرة ملعقة

التحضير  خطوات

 به       ضعي ثم الكهربائي الخالط الساخن   2احضري القهوة كوب .

 القهوة        الى الزبدة و الهند زيتجوز .اضيفي

 مع              الزبدة و الهند يتجانسزيتجوز الخالطحتى في جيدا المكونات اخلطي

.القهوة

 التقديم     كوب فى الخليط .صبي



بالقرفة      الساخن الشيكوالتة عملمشروب طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 5

الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

2

ونشاط               التركيز من وتزيد الجسم تدفئة على تساعد التي المشروبات من بالقرفة الساخن الشيكوالتة مشروب

بسيطة        خطوات في تحضيره طريقة على ،تعرفوا الجسم

المقادير

 لبن  4 كوب

 قرفة  1 عود

 مبشورة   1/2 كوبشيكوالتة

 سكر



التحضير  خطوات

 متوسطة       نار على إناء في اللبن .سخني

 الغليان        في يبدأ حتى اللبن مع القرفة .ضعي

 الذوبان         تمام يحتى قلب و اللبن على السكر .ضعي

 تذوب        حتى قلبي و اللبن على الشيكوالتة .ضعي

 ساخنا         قدمية ثم التقديم أكواب في الساخن Uالمشروب .ضعي

بالكريمة     الشيكوالتة عملسموثي طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 5

الطهي  وقت

دقيقة 0

االفراد  عدد

1



المقادير

التحضير  خطوات

 أخلطي           و الكريمة و اللبن به ضعي ثم الكهربائي الخالط .احضري

 اإلختالط           تمام حتى اخرى مرة اخلطي و الخالط الى الشيكوالتة .أضيفي

 بالمكسرات          الكيك باردا قدمية ثم التقديم أكواب في السموثي .ضعي

الساخن      بالشيكوالتة القهوة عملمشروب طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 10

الطهي  وقت

دقيقة 5

االفراد  عدد

1



المقادير

 قهوة    1/2 1 بن صغيرة ملعقة

 ماء

 الرغبة   خسب سكر

 شيكوالتة  قطع

التحضير  خطوات

 قلبي             و هادئة نار على كنكة في السكر و الماء و القهوة .ضعي

 النار             على من ارفعيها ثم الغليان في تبدا حتى النار على القهوة .انركي

 ساخنة             تقدم و القهوة عليها ضعي ثم التقديم كوب في الشيكوالتة قطع .ضعي
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