Bánh Đa Xào Thịt Gà

Nguyên Liệu
200 g Thịt Gà
100 g Cải Bó Xôi
50 g Cà Rốt
10 g Ớt Sừng
5 g Tỏi Băm
200 g Bánh Đa
5 g Đường Trắng
1 muỗng cà phê Giấm Gạo
2 muỗng canh MAGGI Dầu Hào
2 muỗng canh MAGGI Hạt Nêm Nấm Hương

Nấu Ngay
1. Rửa sơ qua với nước để loại lớp bụi bám bên ngoài
bánh đa, ngâm bánh đa trong nước khoảng 15 phút cho
mềm sau đó vớt ra để ráo. Rửa sạch cải bó xôi, sau đó
cắt khúc. Gọt vỏ và rửa sạch cà rốt, cắt sợi. Ớt sừng rửa
sạch, bạn nhớ loại bỏ hết phần hạt cay bên trong rồi xắt
lát.
2. Rửa sạch thịt gà với nước, dùng muối ăn và vài lát gừng
đập dập chà xát lên thịt gà để loại bỏ mùi tanh và giúp
thịt được thơm ngon hơn. Cắt thịt gà thành miếng vừa
ăn, sau đó ướp với 1 muỗng hạt nêm MAGGI nấm
hương, tiêu và giấm gạo. Đảo đều tay cho gia vị bọc đều
miếng gà, để khoảng 15 phút cho thấm.

5 g Muối
5 g Gừng

3. Làm nóng chảo, phi vàng tỏi cho thơm rồi cho thịt gà vào
xào đến khi thịt săn thì trút ra dĩa. Thêm tỏi vào phi, cho
cà rốt vào xào sơ rồi cho bánh đa , thêm nửa chén nước,
đảo đều cùng hạt nêm MAGGI, dầu hào MAGGI, giấm
gạo và đường. Cho thịt gà vào đảo đều, nêm nếm vừa
ăn rồi cho cải bó xôi vào xào chín. Cải bó xôi nhanh chín
nên chỉ xào đến khi lá chuyển sang màu xanh thẫm thì
tắt bếp để giữ vị ngọt và giòn của rau bạn nhé.
4. Bày món ăn ra dĩa, dùng nóng. Bạn có thể rắc thêm chút
hành phi cho món ăn thêm thơm ngon, dùng kèm với
nước tương cũng rất thích đấy. Món Bánh Đa Xào Thịt
Gà, ăn dai dai, mềm mềm, thịt gà ngon ngọt chuẩn vị, cà
rốt giòn, ngọt thanh. Một sự kết hợp đầy mới mẻ và thời
thượng cho những bữa cơm gia đình đấy nhé!
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Năng lượng

650.65 kcal

Canxi

176.63 mg

Chất đạm

31.74 g

Carbohydrate

91.43 g

Chất béo

16.93 g

2 người ăn

