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 مواد الزم:
 عدد  یکسینه مرغ: 

 پوست کندهعدد  5سیب زمینی: 

 آب پزعدد  3تخم مرغ: 

 سس مایونز: نصف لیوان

 قوطی کنسرو یکفرنگی:  نخود

 گرم 333خیارشور: 

 غذاخوری قاشق 3الی  2روغن زیتون: 

 غذاخوری قاشق 4الی  3 :آب لیمو

 نمک و فلفل: به میزان الزم

 تزئین برای: جعفری گوجه فرنگی، هویج و

 

 

 :دستور پخت

 

 ها را داخل قابلمه گذاشته و به آن آبسیب زمینیها را بشویید. ها را بگیرید و بخوبی آنسیب زمینیپوست  ابتدا

یب سنمک اضافه کنید. زیر قابلمه را روشن کنید تا آب به جوش برسد. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید 

نک خ سیب زمینیر کنید تا های پخته را از قابلمه خارج کرده و صبسیب زمینیبعد . دقیقه بپزد 23برای  زمینی

 با پوست بپزید.را  سیب زمینی، ساالد الویه شود. بهتر است برای جلوگیری از شل شدن

 

 

گر ابلمه دیدر یک ق، پیاز، پودر سیر و کمی آب نه مرغ را به همراه زردچوبه، نمک، سیسیب زمینیهمزمان با پخت 

بعد از خنک شدن مرغ، آن را ریش  برداشته و. سینه مرغ که بخوبی آب پز شد، آن را از روی شعله ریخته و بپزید

 .کنیدریش 

 

 

ته را نیز پوست گرف ی آبپز شدههاتخم مرغ. کنیدای بزرگ رنده را در کاسه آنسیب زمینی خنک شد، بعد از آنکه 

 .نیدکبه ظرف اضافه  فلفل و نمکبه همراه  ها را نیز نگینی خرد کرده وخیارشورسپس  کنید.همان کاسه رنده  و در
 

 

سس مایونز، آب لیمو و  بعد مواد رنده شده اضافه کنید. ریش ریش شده و نخود فرنگی را به مرغدر این مرحله 

 روغن زیتون را نیز به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید.
 

 

سس مایونز بپوشانید و با استفاده از گوجه  الیهیک  ساالد را بامحتویات داخل کاسه را در ظرف نهایی بریزید. روی 

به  .تا استراحت کرده و جا بیفتد در یخچال قرار دهیدساالد الویه را  . در پایانرا تزیین کنید آنفرنگی و هویج 

 نوش جان ... م از خوردن آن لذت ببرید.. امیدواریساالد الویه شما آماده است همین راحتی

 


