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ساالد سزار؛ مکزیک
این ساالد در واقع بومی مکزیک است، نه 

ایاالت متحده. کاهو رومی، پنیر پارمیزان، نان 
تست سوخاری و تخم مرغ آبپز اجزای اصلی 

این ساالد هستند که با چاشنی های مختلف 
مانند آبلیمو، روغن زیتون و... مزه دار می شود.

ساالد کلم؛ آمریکای شمالی
پیش غذای بسیار موردعالقه نه تنها در زادگاه 

خود، بلکه در دیگر کشورهاست. کلم، هویج 
و پیاز  همراه سس مایونز کمی شیرین، 

ترکیبات اصلی این ساالد است و معموال 
همراه  هات داگ یا همبرگر سرو می شود.

ساالد سیب زمینی؛ آلمان
یکی از دستورهای سنتی و البته بسیار ساده 
آشپزی آلمانی ساالد سیب زمینی است که 

البته سیب زمینی پخته، خردل و سرکه اجزای 
اصلی آن را تشکیل می دهند.

پانزانال؛ ایتالیا
نخستین بار در قرن شانزدهم میالدی این 

ساالد در فلورانس تهیه شد که مهم ترین مزیت 
آن، مقرون به صرفه بودن است. همه مواد اولیه 

این ساالد ارزان و در دسترس هستند؛ نان 
تست شده، گوجه فرنگی، پیاز و خیار.

ساالد کالیفرنیا؛ ایاالت متحده
این ساالد ترکیبی از شوری، شیرینی و 

تردی است. مواد اولیه آن شامل سیب زمینی، 
گوجه فرنگی، تکه های ماهی آزاد، میگو و 
میوه هایی مانند گریپ فروت، آووکادو یا 

آناناس می شود.

ساالد کاپرزه؛ ایتالیا
ساالد گوجه فرنگی همراه پنیر موتزارال، روغن 

زیتون و ریحان یکی از پرطرفدارترین انواع 
ساالد در این کشور است که تهیه آن هیچ 

زحمتی ندارد.

ساالد فاتوش؛ لبنان
کاهو، پیاز و گوجه فرنگی ترکیبات اصلی این 
ساالد را تشکیل می دهند. ویژگی این ساالد 
به دلیل وجود سماق به جای سرکه به عنوان 

چاشنی در آن است.

ساالد یونانی
بی شک یکی از پرمصرف ترین ساالدها 

در دنیا، ساالد یونانی است که از پنیر فتا، 
گوجه فرنگی، زیتون، فلفل، مرزنگوش و... 

تهیه می شود.

ساالد پاریسی
این ساالد فرانسوی واقعا ساختار این کشور 

را دارد. پنیر سوئیسی، ژامبون، کاهو، تخم مرغ 
آبپز و قارچ همراه با سس خردل ترکیبات 

اصلی این ساالد هستند.

ساالد گوجه فرنگی؛ مراکش
این ساالد، پایه ساالدهای آفریقایی است که 
به آن خیار، پیاز و جعفری اضافه می شود و 
سس آن نیز ترکیبی از پاپریکا، زیره و آبلیمو 

است.

ساالد مکزیکی
این ساالد رنگارنگ، بومی آمریکای التین 

است که از لوبیا سیاه، آووکادو، ذرت و 
گوجه فرنگی تشکیل شده و سس آن نیز 
معموال شامل لیموترش، ماست و گشنیز 

می شود.

ساالد تاکو؛ تگزاس
این ساالد خوشمزه ترکیبی از گوشت گوساله 

چرخ شده، گوجه فرنگی، پنیر چدار، سس 
سالسا و سس گوآکاموله )نوعی سس با پایه 
آووکادو( است که مقدار زیادی کاهو دارد. 

البته به جای گوشت می توان برنج یا لوبیا نیز 
به آن اضافه کرد.

ساالد به مثابه غذا

ساالدهای سرشناس در گوشه وکنار جهان

ساالد دریایی
مواد الزم:

گندم سیاه: 1 لیوان
عصاره مرغ یا سبزیجات: 2 لیوان
روغن کانوال: 1 قاشق مرباخوری

میگو یا ماهی: 450 گرم
خیار حلقه شده: 1 عدد

نخود: 225 گرم
رازیانه تازه خردشده: 1 بوته

ترب ریز خردشده: 120 گرم
مواد الزم برای سس ساالد:

روغن زیتون: 1 قاشق سوپ خوری
سرکه سفید: 1 قاشق سوپ خوری

خردل: 1 قاشق چای خوری
سبزی معطر: 2 قاشق سوپ خوری

نمک و فلفل: به مقدار دلخواه

طرز تهیه:
عصاره مرغ یا سبزیجات را به جوش بیاورید. یک قاشق چای خوری روغن اضافه کنید و 
در قابلمه را بگذارید و اجازه دهید 10 دقیقه بجوشد. سپس گندم سیاه را در آب بریزید تا با 
حرارت مالیم به مدت 1 ساعت پخته شود. در این فاصله گاهی گندم ها را هم بزنید. میگو 
یا ماهی را با مقدار خیلی کمی روغن در ماهیتابه بریزید و روی حرارت متوسط بگذارید 
تا پخته شود. مواد اولیه سس را در ظرف دیگر کامال با هم مخلوط کنید. سپس در ظرف 
مورد نظر ماهی یا میگو، گندم و دیگر سبزیجات را مخلوط کنید و سس را به آن بیفزایید.

ساالد کینوآ با سبزیجات
مواد الزم:

کینوآ پخته: 4 لیوان
خیار ریز خردشده: 1 عدد
پیازچه خردشده: 3 شاخه

بلوبری یا زغال اخته خشک: 1 
فنجان

بادام بوداده: 1 لیوان
گشنیز خردشده: 1 لیوان

کدو مسما: نصف یک عدد
روغن زیتون یا روغن هسته انگور: 

به مقدار دلخواه
پاپریکا، دارچین و سرکه  خردل، 

سیب: به مقدار دلخواه
نمک و فلفل: به مقدار دلخواه

طرز تهیه
دارچین، پاپریکا و خردل را روی کدوی نیم شده بپاشید و در فر با دمای 190 درجه 
سانتی گراد حدود 30دقیقه بگذارید. پس از اینکه آن را از فر بیرون آوردید، بگذارید 
خنک شود و سپس برش بزنید. همه مواد را در ظرفی مخلوط و روغن، سرکه سیب، 

نمک و فلفل را به دلخواه اضافه کنید. به این ترتیب ساالدتان آماده خواهد بود.

ساالد گوشت
مواد الزم:

فیله گوشت گوساله: 250 گرم
روغن زیتون: 3 قاشق سوپ خوری

چغندر قرمز خردشده: 2 عدد
عدس پخته: 1 و 1/3 پیمانه

آبلیمو: 1/2 قاشق سوپ خوری
نعناع تازه خردشده: 8 برگ

پنیر فتا: 120 گرم
نمک و فلفل: به مقدار دلخواه

کاهو: به مقدار دلخواه

طرز تهیه
فر را با دمای 190 درجه سانتی گراد گرم کنید. روغن را در ماهیتابه بریزید و گوشت 
آغشته به نمک و فلفل را با شعله نسبتا باال حدود 7-6 دقیقه حرارت دهید تا هر دو 
طرف گوشت کمی طالیی شود. سپس گوشت را از ماهیتابه بردارید و 12 دقیقه در 
فر بگذارید. در همین ماهیتابه تکه های چغندر را 10 دقیقه حرارت دهید و اگر الزم 
است کمی روغن بریزید. سپس به آن کمی نمک و آب اضافه کنید و در ظرف را 
بگذارید تا چغندرها پخته و نرم شوند. در این فاصله، درون ظرف دیگری عدس، 
آبلیمو، 2 قاشق روغن زیتون و نعناع را مخلوط کنید. فیله گوشت را از فر بیرون 
آورید و پس از اینکه کمی خنک شد، برش بزنید. گوشت و سبزیجات را به دلخواه 

در بشقاب بچینید و پنیر را روی آنها بپاشید.
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ساالد ماکارونی؛  هاوایی
آنچه در وهله اول یک غذای ایده آل 

برای بچه ها به نظر می رسد، ساالد ویژه 
جزیره  هاوایی است. در تهیه این ساالد، 

ماکارونی های فرمی به سس خامه ای و کمی 
شیرین آغشته شده و در صورت تمایل 

سبزیجاتی مانند پیاز، هویج یا فلفل دلمه ای 
نیز به آنها اضافه می شود. به خاطر داشته 

باشید خوشمزگی این ساالد به سرد بودن 
آن است.

ساالد الویه؛ روسیه
این ساالد خوشمزه نخستین بار در سال 1860 

میالدی توسط لوسین اولیویه، سرآشپز بلژیکی- 
فرانسوی رستورانی معروف در روسیه تهیه و 

پس از آن پای ثابت منوی رستوران های روسیه، 
اکراین و ایران شد. تقریبا می توان از همه مواد 
غذایی موجود در یخچال برای تهیه این ساالد 

استفاده کرد؛ مرغ، خیارشور، سیب زمینی، هویج، 
تخم مرغ، کالباس، نخود فرنگی و... که همگی به 

سس مایونز آغشته می شوند.


