
 

 

 

 

 قالبیماکارونی ساالد طرز تهیه 

    
 کالری 333 ساالد نفر 6 دقیقه 25

 

 مواد الزم:
 پیمانه 2ماکارونی فرمی: 

 ذرت: یک پیمانه

 گرم 044سینه مرغ: 

 کرفس: سه چهارم پیمانه خرد شده

 عدد بزرگ 3: آبپز تخم مرغ

 قاشق غذاخوری خرد شده 6پیازچه: 

 قاشق غذاخوری خرد شده 3پیاز: 

 پیمانه 5.1مایونز: 

 قاشق غذاخوری 2سرکه: 

 مقدار الزمنمک و فلفل: به 

 

 

 :دستور پخت

 

ماکارونی فرمی را به همراه نمک به آن اضافه کنید. زمانی که ماکارونی ابتدا باید یک قابلمه آب را جوش آورده و 

و آبکش نمایید. بعد ماکارونی را کنار بگذارید تا سرد شده و آب آن کامال خارج  پخته شد، آن را زیر آب سرد گرفته

 شود.شود. مرغ را هم به همراه نمک، فلفل، زردچوبه و یک عدد پیاز پخته و کنار بگذارید تا سرد 

 

 

ذرت را در یک کاسه بزرگ بریزید. تخم مرغ آبپز را هم پوست  کرفس خرد شده، پیاز خرد شده، پیازچه خرد شده و

گرفته و پس از خرد کردن به مواد اضافه کنید. سینه مرغ پخته و سرد شده را هم نگینی خرد کرده و به کاسه 

 اضافه کنید. سپس ماکارونی پخته را هم به سایر مواد اضافه کنید.

 

 

نمک و فلفل را در یک کاسه ایونز، سرکه، باید سس ساالد را درست کنید. برای این کار سس مدر مرحله سوم 

رقیق است، مقدار بیشتری مایونز اضافه کنید. سپس این سس را کوچک ریخته و مخلوط کنید. اگر سس ساالد 

 روی سایر مواد ریخته و مواد را به آرامی هم بزنید تا همگی به سس آغشته شوند.
 

 

یک قالب یا ظرف مناسب را برداشته و تمام سطح داخلی آن را با یک الیه سلفون یا کیسه فریزر بپوشانید. سپس 

ا ر ساالد روی ظرف یا نایلوندر نهایت با یک الیه  .دهید فشار قاشق پشت با و ریخته قالب داخلمواد ساالد را 

 .ذاریدگب یخچال داخلت ساع 2پوشانده و آن را برای یک تا 

 

 

برای سرو برگردانید. بعد کیسه فریزر یا سلفون  نظر مورد ظرف درساالد ماکارونی قالبی را از یخچال خارج کرده و 

ساالد ماکارونی مجلسی شما  جدا کرده و آن را با سلیقه خودتان تزیین کنید. اکنون ساالد اطرافاز  آرام خیلیرا 

 نوش جان .... آماده است.

 


