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 مواد الزم:
 عدد متوسط 3: سیب زمینی

 عدد  6مرغ: تخم 

 گرم  333خیارشور: 

 عدد درشت  یکسینه مرغ: 

 عدد کوچک یکپیاز: 

 سس مایونز: شیشه کوچک 

 لیمو: مقدار کم آب

 نمک، فلفل، زردچوبه: به میزان الزم

 نان تست: یک بسته

 

 

 :دستور پخت

 

که  دبریزیای آب درون قابلمه تا اندازه بگذارید.و درون قابلمه  شستهها را به خوبی تخم مرغو  سیب زمینیابتدا 

 ودترز سیب زمینیتا  ردهایجاد ک سیب زمینیرا بپوشاند. بهتر است چند شیار در  تخم مرغو  سیب زمینیروی 

ا را از هیقه آندق51به همین خاطر بعد از  ؛شوندپز میها زودتر آبتخم مرغدر نظر داشته باشید که پز شود. آب

. اگر به جای تخم مرغ از تا زمانی که کامال بپزد، در قابلمه بماند سیب زمینیظرف خارج کرده ولی اجازه دهید 

 .ها را سه برابر کنیدتعداد تخمباید  نید،کمیتخم بلدرچین استفاده 

 

 

ه آب به آن اضاف داریق، ماز رنگ گرفتن مرغ . پسدهیدباید مرغ را با پیاز، زردچوبه، نمک و فلفل تفت در گام دوم 

و یا برای درست کردن انواع سوپ  به عنوان چاشنی سس الویهد یتوانتا مرغ بپزد. از آب مرغ می جازه دهیدکنید و ا

 پس بعد از پختن مرغ، آب مرغ را نگه دارید.. داستفاده کنی

 

 

گه قالبی ن الویه ساالد را هم برای تزیین تخم مرغتوانید مقداری از زرده می د.را رنده کنی تخم مرغو  سیب زمینی

ریش  ریش هم با دسترا . سینه مرغ پخته شده کنیدو نگینی ریز خرد  شستهخیارشورها را نیز با آب سرد دارید. 

 ریخته و به خوبی مخلوط کنید.ی این مواد را داخل ظرفی گود همه بعد .کنید
 

 

تا حدی که سس الویه خیلی رقیق نشود. سس الویه را  کنیدلیمو و سس مایونز مخلوط مقداری از آب مرغ را با آب

هم که مواد به خوبی به  دهیدزدن را تا جایی ادامه . همبزنیدو در همین حین مواد را هم  کردهاضافه  مواد ساالدبه 

 بچسبند.
 

 

ه و بعد الویداده قرار کف قالب  نان تست الیه بزنید. یکها را به اندازه عرض قالب برش نان تستبعدی در گام 

واد روی ممقداری سس مایونز  کرده،صاف با کمک پشت قاشق سطح ساالد را  بریزید.درست شده را روی نان تست 

، تکرار کنید. بعد ها را تا زمانی که قالب اجازه دهداین الیه یک الیه نان تست روی مواد بچینید.مجدد زده و بعد 

 دهید.ساعت در یخچال قرار  2برای مدت  ویه قالبی راساالد ال



 

 

 

 االدس قالبی و تزیین بمالید ساالدسس مایونز روی کنید. در نهایت یک الیه در مرحله آخر قالب را به آرامی جدا 

توانید از خیارشور، هویج پخته، تخم مرغ یا گوجه فرنگی دهید. برای این کار میانجام به صورت دلخواه الویه را 

 نوش جان ....حتما ساالد خوشمزه و خوردنی شده است. استفاده کنید. 

 


