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یک عدد
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نمایش تصویر

یک کاسه ماست خوری

خیارشور
نمایش تصویر

دو فنجان
کنسرو ذرت و 

نخود فرنگی
نمایش تصویر
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یک عدد پیاز متوسط
خروجگرم100حدود  لیتصویر قب



شش عدد سیب زمینی متوسط  
(در یک بشقاب خورش خوری)

خروجمعادل یک کیلوگرم لیتصویر قب



نمک و فلفل به میزان دلخواه
خروج لیتصویر قب



دو فنجان سس مایونز
قاشق غذاخوری10معادل 

خروجگرم300حدود  لیتصویر قب



شش عدد تخم مرغ
خروج لیتصویر قب



در صورت دلخواه
یک بسته صد گرمی خامه 

خروجمعادل یک فنجان خامه لیتصویر قب



(دو طرف سینه مرغ)یک عدد سینه مرغ متوسط 
خروجگرم گوشت خالص مرغ400معادل  لیتصویر قب



گرم خیار شور برای تهیه 250
یک کاسه ماست خوری خیار شور خرد شده

خروجیا معادل دو فنجان خیار شور خرد شده لیتصویر قب



یک قوطی نیم کیلویی کنسرو نخود فرنگی
رنگییا دو فنجان نخود فرنگی معادل یک کاسه ماست خوری نخود ف

گرم نخود فرنگی پخته250معادل 
رو ذرت به جای دو فنجان نخود فرنگی بهتر است از یک فنجان کنس

.و یک فنجان کنسرو نخود فرنگی استفاده کرد

یا

خروج لیتصویر قب



وان سینه مرغ را با پیاز، نمک و دو لی
. ودآب می پزیم تا آب مرغ تبخیر ش

.سپس آن را خرد می کنیم

خروج مواد الزم یتصویر بعد



ز سیب زمینی ها را آبپز کرده، بعد ا
حدود یک. )سرد شدن، رنده می کنیم

خروجلیقبتصویر(ساعت زمان پخت آن است مواد الزم یتصویر بعد



تخم مرغ ها را نیز آبپز کرده، بعد از سرد 
.شدن، رنده می کنیم

(حدود نیم ساعت زمان پخت آن است)
خروجلیقبتصویر مواد الزم یتصویر بعد



گرم خیار شور را خرد 250
خروجلیقبتصویر.می کنیم مواد الزم یتصویر بعد



سیب زمینی و تخم مرغ  
رنده شده، خیارشور و مرغ  

ته خرد شده، نخود فرنگی پخ
شده، سس مایونز و خامه  

را با هم ( در صورت دلخواه)
مخلوط می کنیم تا ساالد

خروجلیقبتصویر.الویه آماده شود مواد الزم یتصویر بعد



در یک ظرف دلخواه کیسه فریزر را پهن
می کنیم و روی آن را کمی روغن می 

ساالد الویه آماده شده را در ظرف . مالیم
.فشرده می کنیم

خروجلیقبتصویر مواد الزم یتصویر بعد



یزر ساالد الویه را برگردانده، کیسه فر
خروجلیقبتصویر.آن را جدا می کنیم مواد الزم یتصویر بعد



خروجلیقبتصویر مواد الزم کالری غذا

خود با کمی ن. ساالد الویه آماده پذیرایی می باشد
کل گل  فرنگی پخته و یک گوجه فرنگی که به ش

.    رز درآمده، می توان آن را تزئین کرد

نوش جان

تزئین غذا



خروجلیقبتصویر مواد الزم کالری غذا



اخته و با ته یک قالب به شکل قلب، پالستیک اند
ساالد الویه توی آن را پر کرده و بعد از سرد 
را شدن، قالب را برگردانده و پالستیک روی آن

الباس،  سپس با چند برگ کلفت ک. جدا می کنیم
شکل برگ در آورده، آن را روی الویه قرار می 
دهیم و بعد با گوجه فرنگی چند گل رز درست

درنهایت با  . کرده، روی کالباسها می گذاریم
.  کاهوی خرد شده، دور الویه را تزئین می کنیم

خروج لیتصویر قب



تیک ته یک قالب به شکل مستطیل، پالس
آورده، با کالباس شکل ستاره در. می اندازیم

با  ستاره ها را کنار قالب می گذاریم سپس
از ساالد الویه توی قالب را پر کرده و بعد
یک سرد شدن، قالب را برگردانده و پالست

درنهایت با  . روی آن را جدا می کنیم
خته،  برشهایی از گوجه فرنگی و تخم مرغ پ

.  روی الویه را تزئین می کنیم

خروج لیتصویر قب



یک می ته یک قالب به شکل مستطیل، پالست
ها  با کالباس شکل قارچ درآورده، قارچ. اندازیم

ویه را کنار قالب می گذاریم سپس با ساالد ال
الب  توی قالب را پر کرده و بعد از سرد شدن، ق

را برگردانده و پالستیک روی آن را جدا می 
ی و درنهایت با برشهایی از گوجه فرنگ. کنیم

با  تخم مرغ پخته، روی الویه را تزئین کرده و
.کاهوی خرد شده دور آن را تزئین می کنیم

خروج لیتصویر قب



دی،  ته یک قالب گرد سوراخ دار کمربن
شکل  با کالباس. پالستیک می اندازیم

قلب درآورده، آنها را کنار قالب می  
الب  گذاریم سپس با ساالد الویه توی ق

را را پر کرده و بعد از سرد شدن، قالب
دا  برگردانده و پالستیک روی آن را ج
.می کنیم تا آماده پذیرایی شود

خروج لیتصویر قب



شکل الک پشت با الویه درست شده و
سس سفید مخلوط)روی آن با سس زرد 

و سس بنفش ( با زعفران آب کرده
مخلوط سس سفید و آب ترشی کلم )

سپس با. پوشش داده شده است(  قرمز
ده نخود فرنگی و ذرت روی الک تزئین ش
.  تو سر الک پشت با الویه درست شده اس

دهان الک پشت با یک قاشق شکاف  
خورده و چشم آن با یک نخود فرنگی و 

.سس گوجه درست شده است

خروج لیتصویر قب



تزئین با برشهایی از گوجه
رز فرنگی و خیارشور و یک گل
که با پوست گوجه فرنگی

کمی سس . درست شده است
سس سفید مخلوط با )زرد 

ه نیز زیر گل رز ریخت( زعفران
.شده است

خروج لیتصویر قب



زرد  ابتدا تن حلزون با الویه درست شده و روی آن با سس
ر زیر شاخک ها دو برش از خیار قرا. پوشش داده شده است

داده شده و چشمهای حلزون با دو نخودفرنگی و سس 
رست سپس بدن حلزون با الویه د. قرمز گذاشته شده است

.شده و روی آن سس سفید ریخته شده است

خروج لیتصویر قب



ا ابتدا یک نیم کره ب
الویه در وسط ظرف 

درست شده و روی آن 
مخلوط  )با سس زرد 

سس سفید و زعفران 
پوشش داده ( آب کرده

شده، سپس گلبرگ 
های گل با الویه درست

.شده است

خروج لیتصویر قب



ه و یک ورق کالباس برداشت
کمی ساالد الویه الی آن 

یک عدد نان . می گذاریم
جو گرد کوچک را برش 

زده، کالباس را الی آن قرار
با یک برشی از. می دهیم

ا  گوجه فرنگی ساندویچ م
. آماده خواهد شد

خروج لیتصویر قب



سس)شکل گاو با الویه درست شده و روی آن با سس زرد 
ط مخلو)و سس بنفش ( سفید مخلوط با زعفران آب کرده
.  تپوشش داده شده اس(  سس سفید و آب ترشی کلم قرمز

از دم آن با برشی. دهان گاو با برشی از خیار شور می باشد
ها گوشها برشی از خیار و چشم. خیار شود و خیار می باشد

.برشی از گوجه فرنگی، خیار شور و سس زرد می باشد

خروج لیتصویر قب



ا ابتدا یک نیم کره ب
الویه در وسط ظرف 
درست شده، سپس 
گلبرگ های گل با 

.  الویه درست شده است
روی گلبرگ ها با برش
هایی از گوجه فرنگی  

ل تزئین شده و وسط گ
ده پر از نخود فرنگی ش

.است

خروج لیتصویر قب



شکل الک پشت با الویه درست شده و
سس سفید مخلوط)روی آن با سس زرد 

و سس بنفش ( با زعفران آب کرده
مخلوط سس سفید و آب ترشی کلم )

سپس با. پوشش داده شده است(  قرمز
ده نخود فرنگی و ذرت روی الک تزئین ش
.  تو سر الک پشت با الویه درست شده اس

دهان الک پشت با یک قاشق شکاف  
خورده و چشم آن با یک نخود فرنگی و 

.سس گوجه درست شده است

خروج لیتصویر قب



ه  ابتدا شکل ماهی با الوی
درست شده و روی آن 
سس سفید مالیده شده

سپس پولکها با . است
ته و نخود فرنگی شکل گرف

ه روی پولکها تخم مرغ رند
دم. شده ریخته شده است

ماهی با برشهایی از خیار
از شور و چشم آن با برشی

د هویج پخته شده، یک عد
ید نخود فرنگی و سس سف

.درست شده است

خروج لیتصویر قب



ه شکل خروس با الویه درست شد
سس  )و روی آن با سس زرد 

(  دهسفید مخلوط با زعفران آب کر
مخلوط سس  )و سس بنفش 

(   سفید و آب ترشی کلم قرمز
ی  پوشش داده شده و با نخود فرنگ

ا دهان خروس ب. تزئین شده است
ا دم آن ب. برشی از خیار می باشد

از الویه درست شده و با برشهایی
.  تخیار و خیار شور تزئین شده اس

تاج خروس با الویه درست شده و
زئین با برشهایی از گوجه فرنگی ت

شده، چشم خروس با برشی از 
گوجه فرنگی، خیار شور و سس

خروج.زرد درست شده است لیتصویر قب



ه ابتدا الویه در یک ظرف پای
دار به شکل مخروط درست 

شده، سپس روی آن شیارهایی
در . استبا قاشق ایجاد شده 

نهایت یک گل رز با گوجه  
یه  فرنگی درست شده و روی الو

.قرار داده شده است
خروج لیتصویر قب



و شکل زرافه با الویه درست شده
سس سفید)روی آن با سس زرد 

(  مخلوط با زعفران آب کرده
برشهایی. پوشش داده شده است

از گوجه فرنگی روی بدن زرافه 
دم آن با . قرار گرفته است

ی  خیارشور و برشی از گوجه فرنگ
ار شاخ زرافه نیز با خی. می باشد

ی دهان زرافه با برش. شور می باشد
با از گوجه فرنگی بوده، و چشم آن

برشی از خیارشور، یک 
د نخودفرنگی و کمی سس سفی

. می باشد

خروج لیتصویر قب



د مالیده  شکل ظرف بستنی با الویه درست شده و روی آن سس سفی
اشق توپهایی از الویه با ق. شده و با نخودفرنگی تزئین شده است

د مخصوص بستنی درآورده شده و روی آن با سس سفید، سس زر
مخلوط)و سس بنفش ( سس سفید مخلوط با زعفران آب کرده)

.پوشش داده شده است(  سس سفید و آب ترشی کلم قرمز

خروج لیتصویر قب



ه ابتدا یک دایره از الویه در یک ظرف پای
و، سپس چند پر کاه. دار درست می کنیم

چند ورق کالباس و چند برش از گوجه 
در نهایت . فرنگی روی آن قرار می دهیم

روی آن نیم کره ای از الویه درست می  
.  مکنیم و سطح آن را سس سفید می مالی

در صورت تمایل می توان مقداری کنجد 
.نیز روی آن پاشید

خروج لیتصویر قب



یک دایره بزرگ از الویه در وسط یک ظرف پایه دار درست
وان به عن. می کنیم و روی آن را پر از نخودفرنگی می کنیم

رآورده، گلبرگ، توپهایی از الویه با قاشق مخصوص بستنی د
س زرد مانند شکل کنار یکدیگر می چینیم و روی آنها را با س

.مپوشش می دهی( سس سفید مخلوط با زعفران آب کرده)
خروج لیتصویر قب



ابتدا پرهای طاووس با الویه درست
شده، و روی هر پر ورقی از کالباس 

ا به صورت مثلثی قرار گرفته و ب
ی  برشهایی از تخم مرغ و گوجه فرنگ

وس سپس بدن طاو. تزئین شده است
ی، پا با الویه ساخته شده و چشم، بین

و تاج طاووس با برشهایی از هویج و
.  خیارشور درست شده است

خروج لیتصویر قب



ه و شکل جغد با الویه درست شد
د روی آن با سس سفید، سس زر

سس سفید مخلوط با زعفران)
ط مخلو)و سس بنفش ( آب کرده

سس سفید و آب ترشی کلم 
.  پوشش داده شده است(  قرمز

دهان جغد با برشی از خیار می 
ه چشمها با برشی از گوج. باشد

ش فرنگی، خیار شور و سس بنف
.درست شده است

خروج لیتصویر قب



د ابتدا شکل درخت با ساال
الویه درست شده، سپس 
روی آن با برگهایی از 
جعفری و دانه های انار  

ی برشهای. تزئین شده است
از خیارشور برای درست 
کردن علف زیر درخت به 

.کار رفته است
خروج لیتصویر قب



خروجلیقبتصویر مواد الزم

مقدار کالری موجود در کل این غذا

کیلو کالری  4700
.می باشد

مقدار کالری موجود در یک 
کاسه ماست خوری از این غذا 

کیلو کالری  530
.می باشد

مقدار کالری موجود در یک 
قاشق غذاخوری از این غذا 

کیلو کالری  100
.می باشد

تزئین غذا


