Tim Bò Xào Cần Tỏi

Nguyên Liệu
300 g Tim Bò
200 g Cần Tây
10 g Hành Khô

Nấu Ngay
1. Tim bò sau khi mua về bạn rửa sạch với nước muối
loãng sau đó cắt tim bò thành những miếng vừa ăn, để
ráo. Cần tây, tỏi tây rửa sạch, cắt khúc khoảng 3cm.
Hành khô, tỏi, gừng bạn làm sạch vỏ rồi băm nhỏ.

1 nhánh Gừng
3 g Tiêu
1 Ớt Trái
2 muỗng canh Dầu Ăn
1 củ Tỏi
3 muỗng canh MAGGI Dầu Hào
1 muỗng cà phê MAGGI Hạt Nêm Nấm Hương

2. Ướp tim bò với gừng, tỏi, dầu hào MAGGI, hạt nêm
MAGGI nấm hương, tiêu, và dầu ăn, trộn đều rồi để 5
phút cho ngấm gia vị. Dầu ăn sẽ giúp tim bò khi xào giữ
được độ giòn mềm, không bị khô đấy!
3. Làm nóng chảo trên bếp, cho 1/2 số tỏi vào phi thơm,
cho tim bò xào sơ trên lửa lớn đến khi bò chín tái, bề
mặt săn lại thì trút ra đĩa để riêng. Bạn không nên xào
quá lâu để tránh tim bò bị ra nước và khô.
4. Thêm dầu vào chảo, cho số tỏi còn lại vào phi thơm, chín
vàng, bạn cho cần tây, tỏi tây vào xào, nêm thêm dầu
hào MAGGI, hạt nêm MAGGI nấm hương, tiêu rồi cho
tim bò vào trở lại. Đảo đều cho các nguyên liệu thấm gia
vị và dầu hào MAGGI, có độ bóng đẹp óng ánh và dậy vị
hấp dẫn thì tắt bếp.
5. Trình bày món ăn ra dĩa, thêm chút tiêu xay cho món ăn
thơm ngon hơn rồi thưởng thức. Tim bò xào mềm, có độ
giòn dai nhẹ xào cùng cần tỏi thơm lừng vô cùng thời
thượng và hấp dẫn. Bạn có thể trổ tài đãi gia đình dễ
dàng đấy!
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Năng lượng

266.86 kcal

Canxi

62.16 mg

Chất đạm

20.05 g

Carbohydrate

16.46 g

Chất béo

13.56 g

3 người ăn

