Gà Xào Sốt Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyên Liệu
1 muỗng canh MAGGI Dầu Hào
100 g Thịt Gà
100 g Nấm Rơm Trắng
10 g Tỏi Tây
30 g Hành Tây
5 g Hạt Điều Rang
1 muỗng canh Dầu Ăn
5 nhánh Tỏi
1 Ớt Sừng
10 g Ngò
2 muỗng canh MAGGI Nước Tương

Nấu Ngay
1. Bạn rửa sạch thịt gà, thái miếng vừa ăn. Tỏi lột vỏ, đập
dập. Tiến hành ướp thịt gà cùng dầu hào MAGGI và tỏi
đập dập trong vòng 15 phút. Tiếp đến bạn đem tỏi tây bỏ
rễ, ớt bỏ cuống, rửa sạch rồi cắt khúc. Bạn cũng lột vỏ
hành tây, cắt múi cau. Riêng nấm rơm gọt bớt lớp vỏ
ngoài, rửa sạch rồi bổ đôi.
2. Đổ dầu vào chảo, đun nóng dầu và cho thêm hành tây
cùng tỏi tây và hạt điều rang vào, phi thơm sau đó cho
thêm thịt gà đã ướp. Xào đến khi thịt gà săn chín thì trút
thêm nấm rơm cùng ớt thái khúc. Đảo đều 5 phút là có
thể tắt bếp.
3. Cho món gà xào sốt Thổ Nhĩ Kỳ ra dĩa, trang trí thêm
chút ngò, bạn có thể chuẩn bị kèm 1 chén nước tương
MAGGI chấm cùng. Món ngon rất thích hợp để dùng
cùng cơm nóng. Khi thưởng thức sẽ cảm nhận được vị
thịt gà mềm dai, hạt điều béo giòn cùng nấm ngọt thơm
có chút the cay của ớt và nồng nàn của hành sẽ khiến
bạn khó dừng đũa đấy nhé!
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Năng lượng

545.52 kcal

Canxi

158.15 mg

Chất đạm

29.18 g

Carbohydrate

39.69 g

Chất béo

32.01 g

1 servings

