Lòng Gà Xào Su

Nguyên Liệu
600 g Quả Su Su
400 g Lòng Gà
50 g Củ Hành Tím
10 g Rau mùi
5 g Tỏi
1 muỗng cà phê Tiêu
1 muỗng cà phê Muối
2 muỗng cà phê Nước cốt chanh/giấm
20 g Cà Rốt
1 muỗng canh Dầu Ăn
2 muỗng canh MAGGI Dầu Hào
0.5 muỗng canh Hạt nêm MAGGI nấm hương

Nấu Ngay
1. Lòng gà sau khi mua về bạn rửa qua với nước rồi dùng
muối bóp cho sạch nhớt. Dùng giấm hoặc nước cốt
chanh bóp rửa thật kĩ lòng gà khoảng 3 phút rồi rửa
sạch, để ráo và cắt miếng vừa ăn. Su su gọt vỏ, ngâm
trong nước khoảng 5 phút cho sạch nhựa rồi thái lát
mỏng. Hành, tỏi bóc vỏ băm nhỏ, rau mùi nhặt lá, rửa
sạch thái nhỏ.
2. Làm nóng chảo với dầu ăn, phi thơm hành tỏi đến khi
vàng, sau đó trút lòng gà vào xào nhanh tay trên lửa lớn.
Lòng gà đã chín tới thì bạn nêm nếm với hạt nêm MAGGI
nấm hương cho đậm đà rồi múc ra để riêng.
3. Bạn thêm một ít dầu ăn vào chảo vừa dùng rồi cho su su
vào xào đến khi chín, chuyển màu xanh đậm đẹp mắt.
Trút lòng gà xào vào đảo, nêm dầu hào MAGGI, xốc
chảo đều tay để các nguyên liệu thấm dầu hào và có mùi
vị thơm ngon cùng màu sắc óng ánh. Món su su xào đã
hoàn thành rồi đấy!
4. Trình bày món ăn ra dĩa, rắc thêm hạt tiêu, rau mùi lên
trên rồi thưởng thức thôi. Mùi dầu hào MAGGI thơm
lừng, miếng su su giòn ngọt và vị béo nhẹ đặc trưng của
lòng gà kết hợp hài hòa đến không tưởng. Lạ miệng thế
này thì hao cơm phải biết đấy nàng ơi!

43 phút

dinh dưỡng

P o w e r e d

b y

T C P D F

( w w w . t c p d f . o r g )

Năng lượng

595.59 kcal

Canxi

100.17 mg

Chất đạm

38.47 g

Carbohydrate

25.57 g

Chất béo

38.3 g

2 servings

