
 مشروب سموذي الفاكهة

 مشروب السموذي هو شراب صحي وسهل التحضير ويمكن تحضيره حسب مذاقك الخاص!

 أضف المكونات من كل عمود إلى الخالط. ضعها في الخالط معًا حتى تحصل على مزيج سميك وأملس.

 الفاكهة
مقطعة إلى  -كوب  1/2 1كوب واحد إلى 

شرائح أو إلى قطع متوسطة لعمل مشروب 
 طازجة أو مجمدة -سموذي واحد 

 السائل +
( لعمل 1إلى كوب واحد ) 1/2من 

 مشروب سموذي واحد
 النكهات االختيارية +

ملعقة صغيرة لعمل مشروب  1/2حتى 
 سموذي واحد

 مكثف القوام +
 كوب لعمل مشروب سموذي واحد 1/2حتى 

 ثلج   قرفة مطحونة   %011عصير تفاح، عصير نقي    الموز

 عصير برتقال،    الفراولة
 %011عصير نقي 

 زبادي قليل الدسم أو خالي الدسم    مستخلص أو نكهة الفانيليا  
 )عادي أو مثلج(

 عصير التوت البري،    توت العليق، ثمار كاملة
 %011عصير نقي 

 زبادي مثلج قليل الدسم أو خالي الدسم   قشر الليمون أو الحامض أو البرتقال  

حليب قليل الدسم أو خالي الدسم،    توت أزرق، ثمار كاملة
 سادة أو مع نكهة

 التوفو الناعم   رقائق جوز الهند، غير محالة  

     العسل أو شراب القيقب )الميبل(   حليب الصويا، سادة أو مع نكهة   خوخ

         حليب اللوز   مانجو

             أناناس



 نصائح من الطاهي:
 استخدم الحليب، أو التوفو، أو الزبادي من أجل الحصول على سموذي ذي قوام كريمي أكثر.

 إذا تمت إضافة الفاكهة مجمدة، فيُفضل إضافة كمية أقل من الثلج أو عدم إضافة أي ثلج على اإلطالق.

 جمد شرائح الفاكهة التي على وشك أن تفسد. واستخدمها في عمل مشروب سموذي.

 جّرب هذه التوليفات!

كوب زبادي سادة +  4/0كوب عصير تفاح +  2/0كوب من خليط الفراولة والتوت األزرق وتوت العليق+  2/0ڤيري بيري: 
 كوب من الثلج 4/0ملعقة صغيرة من العسل + 

كوب  4/0كوب حليب خالي الدسم +  4/0كوب عصير تفاح +  4/0كوب موز مقّطع ومجّمد +  2/0مزيج الموز والعسل: 
 زبادي سادة + ملعقة صغيرة عسل

كوب زبادي خالي الدسم بنكهة  4/0كوب عصير برتقال +  2/0كوب مزيج من المانجو والبابايا +  2/0سي بالستر: -تريبل
 كوب ثلج 4/0الفانيليا + ملعقة صغيرة عسل + 

ملعقة صغيرة من رقائق جوز  2/0كوب حليب قليل الدسم +  2/0كوب من خليط الموز والمانجو +  2/0تروبيكال صن رايز: 
 كوب ثلج 4/0كوب زبادي خالي الدسم +  4/0الهند + 


