Gà Xào Hạt Sen

Nguyên Liệu
200 g Ức Gà
50 g Hạt Sen
30 g Cà Rốt
50 g Nấm Hương
15 g Bột Năng
10 g Hành Lá
10 g Gừng
2 muỗng canh MAGGI Dầu Hào
1 muỗng cà phê MAGGI Hạt Nêm Nấm Hương
20 g Lòng trắng trứng

Nấu Ngay
1. Đối với hạt sen, bạn gỡ bỏ phần tim sen để không bị
đắng, rửa qua với nước rồi luộc chín mềm. Hành lá cắt
bỏ gốc và gừng nạo vỏ, rửa sạch rồi cắt nhỏ. Nấm
hương rửa sạch rồi cắt hạt lựu. Cà rốt gọt vỏ, luộc chín,
cắt hạt lựu. Ức gà rửa sạch, dùng muối xát lên bề mặt
thịt để khử mùi rồi xả lại với nước, để ráo thịt rồi cắt hạt
lựu ướp với hạt nêm MAGGI nấm hương, lòng trắng
trứng và bột năng, trộn đều cho bột áo đều lên miếng gà.
2. Làm nóng chảo với chút dầu mè cho thơm, trút hành và
gừng vào xào cho dậy mùi rồi thêm thịt gà đã ướp vào
đảo đều tay đến khi gà chuyển sang màu hơi trắng một
chút và bề mặt gà săn lại.

1 muỗng cà phê Dầu Mè
3. Cho hạt sen, nấm hương, cà rốt vào xào cùng với thịt gà,
nêm dầu hào MAGGI óng ánh vào đảo đều cho món ăn
thơm ngon và đẹp mắt. Sau đó, rắc hành lá lên phía trên
và tắt bếp. Món ăn được bày ra dĩa, ăn cùng cơm nóng
cực ngon, thịt gà mềm dai, hạt sen bùi, ngọt lạ miệng,
nước sốt xào hơi sệt, óng ánh vô cùng hấp dẫn luôn.

30 phút
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Năng lượng

401.6 kcal

Canxi

68.8 mg

Chất đạm

24.99 g

Carbohydrate

34.19 g

Chất béo

18.25 g

2 servings

