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600 گرم گوشت قرمز و
سفید

1.2 پیمانه سویا

80 گرم آرد

15 گرم پودر آب پنیر

3 حبه سیر

1 عدد تخم مرغ

100 گرم آب سرد

2 قطره اسانس دود

50 گرم روغن

1 ق.چ فلفل سیاه

1 ق.چ فلفل قرمز

1.2 ق.چ میخک

1.2 ق.چ هل

1.2 ق.چ جوز هندی

1.4 ق.چ دارچین

1.4 ق.چ پاپریکا

1 ق.چ پودر پیاز

1 ق.چ پودر سیر

1.2 ق.چ آویشن

1.2 ق.چ فلفل سفید

1.4 ق.چ تخم گشنیز

1.2 ق.چ زردچوبه

طرز تهیه سوسیس خانگی

اگر از گوشت تازه استفاده می کنید، گوشت را داخل فریزر قرار دهید تا منجمد شود سپس به قطعات کوچک
خرد کنید.
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https://noonesir.com/ingredient/%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7/
https://noonesir.com/ingredient/plain-flour/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d9%be%d9%86%db%8c%d8%b1/
https://noonesir.com/ingredient/garlic/
https://noonesir.com/ingredient/eggs/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%af/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%af/
https://noonesir.com/ingredient/olive/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%81%d9%84%d9%81%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%81%d9%84%d9%81%d9%84-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%85%db%8c%d8%ae%da%a9/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%87%d9%84/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%be%d8%a7%d9%be%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%a2%d9%88%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%81%d9%84%d9%81%d9%84-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%aa%d8%ae%d9%85-%da%af%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%b2/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87/
https://noonesir.com/


7/10/2019 طرز تھیھ سوسیس خانگی (ساده و سالم) | نون سیر

https://noonesir.com/recipe/طرز-تھیھ-سوسیس-خانگی/ 2/2

گوشت، پودر سویا، شیرخشک، آرد، آب، پودر آب پنیر، اسانس دود، تخم مرغ، روغن و سیر را داخل مخلوط کن
بریزید و خوب مخلوط کنید تا یکدست شود.
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همه ادویه ها را با هم مخلوط کنید، سپس آن ها را الک کرده تا کامال نرم شوند. ادویه ها را هم به مواد داخل
مخلوط کن اضافه کنید. مواد را از دستگاه خارج کنید و روی یک تخته قرار دهید. به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه ورز

دهید تا منسجم شود.
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سوسیس ساز چرخ گوشت را نصب کنید. یک طرف نایلون مخصوص سوسیس را به سری مخصوص نصب
کنید و مواد را داخل چرخ گوشت بریزید. مواد که کامال پر شد، می تواند سوسیس را در اندازه های دلخواه

تقسیم کنید و با نخ مخصوص آشپزی سر و انتهای هر بخش را به خوبی ببندید.
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حاال سوسیس ها را داخل بخارپز قرار دهید تا بپزند. اگر بخارپز ندارید، آن ها را داخل یک سبد فلزی بچینید و
سبد را روی یک قابلمه در حال جوش قرار دهید. درپوش ظرف را بگذارید تا بپزد.

55

بعد از این که سوسیس ها پختند، صبر کنید تا خنک شوند سپس دو تا سه ساعت در فریزر قرار دهید. بعد از
این مدت آن ها را به مدت ۲۴ ساعت داخل یخچال قرار دهید تا استراحت کنند. سوسیس   ها آماده  مصرف

هستند.
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