
 

 

 
 

 חוברת מתכונים למכונת גלידה של גולד ליין

 

 .הגלידה של וטעים קרמי למרקם להגיע מנת על חשובה היא גלידה כונתמ עם עבודה

 וגורמים שלה האוורירי המרקם את לגלידה מעניקים הממושך והעירבול גלידה במכונת ההקפאה תהליך

 של קפיאתה את ומונע והקרמיות האווריריות ביצירת חשוב מרכיב הוא סוכר .קרח גבישי לשבירת

 הגלידה

 .ההכנה למועד קרוב אותה לצרוך מומלץ כן ועל טריה היא כאשר במיוחד אבל תמיד משובחת גלידה

 .האוורירי ובמרקם בטעם פוגם ממושך אחסון

 .לפריזר שעות 24-ל הפנימי המיכל את להכניס יש הגלידה הכנת לפני לציין חשוב

 בהדרגה לשפוך יש הגלידה להכנת המצרכים את

 !!!קרים להיות צרכים שהמצרכים לוודא יש

 .דקות 30-ל למקפיא להחזיר צריך שומן ללא גלידה-לב שימו

 

 

  שוקולד שבבי עם שוקולד גלידת
 מצרכים

  100מריר שוקולד גרם 

  1סוכר כף

 (ל"מ 500)מתוקה שמנת מיכלי 2

 (מריר/חלב)במגררת מגוררים שוקולד שבבי כוס1

 

 ההכנה אופן

 הסוכר את פנימה ושפכו, קטן בסיר או במיקרוגל השוקולד את המסו

 ערבוב כדי תוך,  ההמומס לשוקולד בהדרגה השמנת את הוסיפו

 היטב ערבבו. השוקולד שבבי את והוסיפו המקרר מן התערובת את הוציאו. במקרר דקות 60 להתקרר לתערובת הניחו

 ותתקשה תתיצב שהגלידה עד למכונה המוכנה התערובת את הכניסו

 

 יוגורט פרוזן גלידת

 פירות בטעמי יוגורט גביעים 2

 מתוקה שמנת מיכל 1

 סוכר כפות 2

 ובתאבון שעה כחצי ערבבו,למכונה בהדרגה המצרכים את הכניסו

 

 וניל יוגורט גלידת

 מרוכז חלב כוס 1

 טבעי בטעם יוגורט גביעי 2

 וניל תמצית כפות2 

 סוכר כפות 4

 

 ובתאבון שעה כחצי ערבבו,למכונה בהדרגה קרים בעודם המצרכים את הכניסו

 

 סורבה
 , אחר פרי עם פעם כל שמגוון, סוכר סירופ הוא סורבה הכנת לכל קבוע בסיס

 לשמור ניתן)היטב ולקרר האש על בסיר מים( כוסות 2) ל"מ 500-ו סוכר( כוסות 2) ר"ג 500 המסת י"ע נעשה הסוכר סירופ

 ( במקרר בצנצנת

  סוכר סירופ( ל"מ 300) 1.25(  + ל"מ 60-120)   מים כוס חצי עד רבע+ ומקולף חתוך מנגו פרי כוסות 2 -מנגו סורבה

 סוכר סירופ( ל"מ 300) 1.25+  סחוט לימון מיץ כפית( + ל"מ 75) מים כוס רבע+ מרוסק אננס כוסות 2 -אננס סורבה

 

  וניל לגלידת מתכון

 :מצרכים

 מרוכז חלב ל"מ 100



 

 

 מתוקה שמנת ל"מ 200

 וניל מקל 1

 סוכר גרם 150

 מלח קורטוב

 :ההכנה אופן

 .הרתיחה לסף עד קטן בסיר המרכיבים כל את לחמם

 .לסיר הוניל מקל של תוכנו את לגרד

 היטב התערובת את לצנן

 .ותתקשה תתייצב שהגלידה עד גלידה למכונת להעביר

  

 : ושוקולד קוקוס גלידת
 

 :חומרים

 מריר שוקולד גרם 100

 קוקוס גרם 50

 מרוכז חלב ל"מי 100

 מתוקה שמנת ל"מי 200

 סוכר גרם 90

 

 :הכנה

 שעה חצי לפחות שיצטנן בצד לשים. הקוקוס את אליו ולהוסיף החלב את מעט לחמם

 .בחישה כדי תוך החלב שאר את להוסיף. חלב כפות 2-3 עם קטן בסיר השוקולד את להמיס

 .והסוכר השמנת את ולהוסיף מהאש להוריד

 .ותתקשה תתייצב שהגלידה עד שעה לחצי הגלידה למכונת ולהכניס התערובת את לקרר

 !ולאכול לקשט, מהמיכל להוציא

  

 : שוקולד ושבבי שוקולד לגלידת מתכון

 :מצרכים 

 מריר שוקולד גרם 100

 סוכר כף 1

 (ל"מ 500)  מתוקה שמנת מכלי 2

 במגררת מגוררים שוקולד שבבי כוס 1

 

 :ההכנה אופן

 הסוכר את פנימה ושפכו, קטן בסיר או במיקרוגל השוקולד את המסו

 .ערבוב כדי תוך,  ההמומס לשוקולד בהדרגה השמנת את הוסיפו

 היטב ערבבו. השוקולד שבבי את והוסיפו המקרר מן התערובת את הוציאו. במקרר דקות 60 להתקרר לתערובת הניחו

 .ותתקשה תתיצב שהגלידה עד למכונה בהדרגה המוכנה התערובת את הכניסו


