
 

 

 

 

 یونانیساالد طرز تهیه 

    
 کالری 284 ساالد نفر 5 دقیقه 50

 

 مواد الزم:
 عدد متوسط 4گوجه فرنگی: 

 خیار: یک عدد متوسط

 پیاز قرمز: نصف یک پیاز کوچک

 کوچک ای: یک عددفلفل دلمه

 زیتون سیاه: سه چهارم پیمانه

 پنیر فتا: یک پیمانه

 (اختیاریآووکادو: یک عدد متوسط )

 قاشق غذاخوری 6روغن زیتون: 

 قاشق غذاخوری 5.1آبلیمو: 

 قاشق غذاخوریسرکه بالزامیک: یک 

 سیر: یک قاشق چایخوری له شده

 خرد شده قاشق غذاخوری 5.1جعفری تازه: 

 آویشن خشک: یک قاشق چایخوری

 قاشق چایخوریعسل: سه چهارم 

 نمک و فلفل: به میزان الزم

 

 

 :دستور پخت

 

جعفری خرد شده، آویشن خشک، سیر له شده، . برای این کار برویدیونانی  ساالد سس تهیه به سراغ طرز باید ابتدا

ید تا بزنبه خوبی  با همزن مواد را فل را در یک کاسه کوچک ریخته وسرکه، آبلیمو، روغن زیتون و کمی نمک و فل

 ید.وو باید به سراغ خرد کردن سایر مواد بر یونانی آماده شده است سنتی سس ساالد اکنون کامال ترکیب شوند.

 

 

 (یلدر صورت تما، آووکادو )ایباید سبزیجات را خرد کنید. برای این کار گوجه فرنگی، خیار، فلفل دلمهدر گام دوم 

یزتر رو پیاز قرمز را به صورت نگینی خرد کنید. اندازه مواد به ذائقه خود شما بستگی دارد ولی بهتر است پیاز را 

های رنگی برای درست کردن ساالد یونانی استفاده از فلفل دلمه توانیدخرد کنید. همچنین در صورت تمایل می

همراه سایر مواد در یک کاسه بریزید. سپس  ای خرد کرده و بهم به صورت حلقههای سیاه را هدر ادامه زیتونکنید. 

با سایر مواد خرد کرده و به ساالد اضافه  مواد را کمی هم بزنید. بعد پنیر فتا را هم به صورت مکعبی و هم اندازه

 کنید.
 

 

. در این مرحله مراقب تا تمام ساالد به سس آغشته شوند سس ساالد را به مواد اضافه کرده و به آرامی هم بزنید

بعد از این زمان  دقیقه کنار بگذارید تا کامال جا بیفتد. 03سپس ساالد را برای های پنیر له نشوند. باشید که تکه

 ساالد آماده سرو کردن است.
 

 

توانید این ساالد را به همین صورت میل کرده یا روی آن را با یک الیه ساالد الویه مرغ شما آماده است. می اکنون

سلفون پوشانده و برای چند ساعت داخل یخچال قرار دهید تا کامال جا بیفتد. پس از این زمان ساالد را در ظرف 

س الویه مرغ را با جعفری تازه، پیازچه، گوجه گیالسی، مناسب ریخته و روی آن را با یک الیه مایونز بپوشانید. سپ

 نوش جان ....هویج پخته و یا خیارشور تزیین کرده و سرو کنید. 

 


