Canh Tomyum Thái Lan

Nguyên Liệu
500 g Tôm Càng
500 g Mực Ống
100 g Đậu Hủ Non
100 g Nấm Đông Cô
300 mg Nước Cốt Dừa
10 g Gừng
10 g Sả Cây
80 g Đường Trắng
1 củ Hành Tây
2 muỗng canh Dầu Ăn
10 g Ớt Sừng
2 muỗng canh MAGGI Hạt Nêm Nấm Hương
3 muỗng canh MAGGI Nước Mắm
1 muỗng canh MAGGI Nước Tương
1 lít Nước lọc
10 g Lá Chanh

Nấu Ngay
1. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế các nguyên liệu phần rau.
Sả cây chỉ lấy phần thân trắng, cắt thành lát xéo. Củ
riềng gọt vỏ, cắt lát, đập dập. Ớt đỏ đập dập. Lá chanh
tước bỏ gân chính giữa, vò hơi dập. Nấm hương và nấm
linh chi nâu cắt bỏ chân, nấm hương tỉa hoa rồi đem cả 2
đi ngâm với nước muối loãng 10 phút cho khử mùi, sau
đó vớt ra để ráo. Đậu hủ trắng cắt miếng vuông. Cà chua
bỏ hạt, cắt hạt lựu. Hành tây cắt múi cau.
2. Tôm càng xanh rửa sạch, bóc bỏ vỏ cứng phần thân, giữ
lại phần đầu và đuôi cho đẹp mắt. Phần càng tôm cắt ra
thành những khúc nhỏ theo từng khớp, bỏ đi 2 mắc đầu
và cuối của càng. Mực ống tươi làm sạch, lột bỏ phần vỏ
tím phía ngoài, cắt mực thành những miếng vuông. Dùng
dao bén khứa vẩy rồng lên từng miếng mực.
3. Làm nóng nồi với dầu ăn, khi dầu đã nóng già thì cho cà
chua vào xào chín mềm và lấy màu cho đẹp mắt. Lúc
này bạn thêm nước lọc vào nồi, lần lượt cho càng tôm,
riềng, sả, ớt, lá chanh đã sơ chế vào rồi đun sôi, hớt bỏ
bọt cặn để nước dùng được trong. Khi nước đã sôi, thêm
nấm hương và nấm linh chi, tôm càng xanh, mực ống,
đậu hủ, hành tây rồi nấu chín. Để giữ được vị ngọt của
hải sản, bạn đừng nấu quá lâu sẽ khiến tôm, mực teo lại.
Thấy tôm chuyển sang màu đỏ đẹp mắt, thân tôm hơi
cong là được.
4. Nêm vào nồi canh hạt nêm MAGGI nấm hương, nước
tương MAGGI, đường trắng, nước mắm MAGGI cho vừa
ăn. Bạn cho ớt sa tế ra 1 chén nhỏ, múc 1 muỗng nước
canh vào chén rồi pha loãng, nêm lại phần nước sa tế
vào nồi. Cuối cùng, bạn thêm nước cốt chanh vào để
món ăn có vị chua đậm đà hơn nhé!
5. Cách nấu canh Tomyum Thái Lan đặc biệt ở sự có mặt
của nước cốt dừa giúp món ăn có vị ngậy béo. Đun nồi
canh sôi liu riu trên bếp, từ từ thêm nước cốt dừa vào rồi
khuấy đều. Cuối cùng cho ngò gai cắt nhỏ vào nồi rồi tắt
bếp. Món ăn đã hoàn thành rồi đấy!

6. Bày canh Tomyum Thái Lan ra tô và thưởng thức nóng
cùng bún tươi thì ngon không thể tả. Vị chua thanh nhẹ
nhàng, đượm chút cay nồng đặc trưng, ngọt tự nhiên từ
hải sản tươi, nấm hòa quyện với chút béo từ nước cốt
dừa. Món mới thời thượng từ MAGGI sẽ đưa bạn chu du
đến miền đất ẩm thực Thái đặc sắc ngay trong chính
gian bếp của mình đó.
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Năng lượng

1147.79 kcal

Canxi

484.72 mg

Chất đạm

96.83 g

Carbohydrate

70.32 g

Chất béo

49.65 g

2 người ăn

