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 مواد الزم:
 عدد یک :مرغسینه 

 عدد متوسط 3 :سیب زمینی

 عدد 3 :مرغتخم 

 عدد یک :پیاز

 گرم 022 :نخود فرنگی

 گرم 322 :خیارشور

 عدد 0 :هویج

 شیشه کوچک یک :سس مایونز

 پیمانه 3 :ماست پرچرب

 به میزان الزم :لیمو، نمک و زردچوبهآب

 برای تزئین :برگ ریحان و ذرت

 

 

 :دستور پخت

 

 رزطاز حله اول در مر بنابراین اما محتویات آن باید خوب پخته شود. ،شوددرست است که ساالد الویه سرد سرو می

، یسیب زمین همزمان .بپزیدنمک و زردچوبه  ،شده خردسینه مرغ را با یک استکان آب، پیاز  ،مجلسی الویه تهیه

 د.کنیپز آب هم راتخم مرغ، هویج و نخودفرنگی 

 

 

رده ک نگینی ریز خردرا هم  پخته شدههویج و  خیار شوررا رنده کرده و در کاسه بریزید.  تخم مرغ و سیب زمینی

 ش ریشریسینه مرغ پخته شده را به کمک دست و به همراه نخود فرنگی پخته شده به کاسه بیفزایید. در نهایت 

و به مواد اضافه کنید. دقت داشته باشید که آب مرغ را دور نریزید. زیرا برای درست کردن سس ساالد الویه خوشمزه 

 آن نیاز خواهید داشت.به 

 

 

ای بزنید که گود ریخته و مخلوط کنید. این مواد را تا اندازهدر یک ظرف را  لیموو آبسس مایونز  ،آب مرغ، ماست

کامال یکدست شده و یک سس با غلظت مناسب بدست بیاید. این سس یکی از رازهای خوشمزه شدن الویه مجلسی 

 شما است. سپس این سس را به سایر مواد اضافه کرده و مواد را به خوبی مخلوط کنید.
 

 

در ظرف پخش کنید. در نهایت  کمک پشت قاشقریخته و به  در یک ظرف پیرکس به صورت یک دستمواد را 

یه ای که یک الروی ساالد پخش کنید به گونه کمک پشت قاشقروی مواد مقداری سس مایونز ریخته و سس را به 

شود روی ساالد سفیدتر شده و در نتیجه الویه نازک از سس مایونز روی مواد ساالد را بپوشاند. این کار باعث می

 تر باشد.ما مجلسیش
 

 

ا سپس ساالد رتزیین کرده و روی آن سلفون بکشید.  کمک ذرت، هویج و برگ ریحانبه  ساالد رادر گام پایانی 

دهید تا جا بیفتد. اکنون ساالد الویه خوشمزه و مجلسی شما آماده است.  ساعت داخل یخچال قرار 0برای تقریبا 

 نوش جان ....

 


