Cá Xào Rong Biển

Nguyên Liệu
200 g Cá Lóc
50 g Rong Biển
1 Cà Chua
0.33 củ Cà Rốt
15 g Hành Tím Xay
3 g Tỏi
1 muỗng canh Dầu Ăn
1 muỗng cà phê Đường Trắng
0.5 muỗng cà phê Tiêu
1 muỗng canh MAGGI Dầu Hào
2 muỗng cà phê MAGGI Hạt Nêm Nấm Hương
1 nhánh Gừng
1 muỗng cà phê Muối

Nấu Ngay
1. Cá lóc rửa sạch, xát qua muối rồi xả lại bằng nước để
bớt tanh rồi thái miếng vuông, ướp với nửa thìa cà phê
hạt nêm MAGGI nấm hương, tiêu, trộn đều rồi để 5 phút
cho gia vị được thấm đều vào cá. Chuẩn bị nồi hấp rồi
cho các miếng cá đã ướp vào hấp chín.
2. Để khử mùi tanh của rong biển và giúp món ăn thêm
ngon hơn, khi sơ chế bạn thêm vài lát gừng đập dập vào
nước ngâm rong biển trong khoảng 15 phút, mùi tanh sẽ
được loại bỏ đáng kể đấy. Vì rong biển có tính hút nước
nên khi ngâm, bạn nên canh và thêm nước từ từ để rong
biển có độ nở như mong muốn. Khi rong biển đã ngâm
xong, vớt ra rồi thái miếng vừa ăn. Cà chua rửa sạch,
thái múi. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch cắt thành cọng vuông
dài 5cm.
3. Làm nóng chảo cùng với dầu ăn, phi thơm tỏi và hành
tím, cho cà rốt, cà chua, rong biển vào xào chín. Bạn
nêm hạt nêm MAGGI nấm hương, dầu hào MAGGI và
đường cho món ăn thêm bóng bẩy bắt mắt và đậm vị
hơn nhé. Khi các nguyên liệu đã được xào chín tới, bạn
cho cá hấp vào chảo xóc đều, lưu ý là thật nhẹ tay thôi
để cá không bị nát nhé. Bạn có thể nêm nếm lại cho vừa
ăn.
4. Trình bày món ăn ra đĩa, trang trí thêm với ngò và vài lát
ớt cho đẹp mắt. Thưởng thức ngay miếng cá hấp mềm,
ngọt thịt, vị giòn giòn thanh mát của rong biển, cà rốt và
cà chua, thơm lừng mùi dầu hào và đậm đà của gia vị.
Vậy là bạn đã có ngay món quen vị lạ cho công thức
thực đơn mỗi ngày từ cá rồi đấy!
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