Canh Sườn Nấu Măng

Nguyên Liệu
300 g Măng Tươi
400 g Sườn Thăn
1 muỗng canh Dầu Hành Tỏi Phi
2 muỗng canh Dầu Ăn
1 muỗng cà phê Nước Cốt Chanh
0.5 muỗng cà phê Tiêu Xay
2 muỗng canh Tương ớt
3 muỗng cà phê MAGGI Hạt Nêm Nấm Hương
3 muỗng canh MAGGI Nước Tương
1.2 lít Nước lọc
20 g Hành Lá

Nấu Ngay
1. Bạn lột bỏ phần vỏ măng già bên ngoài, rửa sạch, cắt
thành từng miếng hình chữ nhật có độ dày cỡ 0,2cm.
Bắc nước sôi, luộc măng cho giảm vị đắng rồi xả lại với
nước lạnh. Với sườn thăn, chặt khúc vừa, chần sườn
qua nước sôi để loại bỏ bụi bẩn và mùi hôi, rửa sườn
một lần nữa với nước rồi mới để ráo. Lưu ý, cả nước
luộc măng và chần sườn đều cần bỏ đi, không thể sử
dụng tiếp, bạn nhé!
2. Đun nóng dầu ăn trong nồi rồi thả sườn cùng măng vào,
xào đều tay cho măng và sườn chín sơ rồi cho thêm 2
muỗng cà phê hạt nêm MAGGI nấm hương đã được
chuẩn bị. Tiếp tục đảo đều hỗn hợp để nguyên liệu được
thấm vị. Lưu ý lúc này cần chỉnh lửa lớn để thịt được
vàng thơm hơn.
3. Hãy đổ nước lọc vào nồi xào thịt và măng, lượng nước
chuẩn bị có thể tăng giảm tùy vào sở thích của bạn.
Trong lúc canh sôi bạn cũng đừng quên vớt hết phần bọt
trên bề mặt để nước dùng trong hơn.
4. Bạn chỉnh lửa ở mức thấp, đun sôi trong khoảng 20 phút
để sườn được chín mềm. Thêm vào 1 muỗng cà phê hạt
nêm MAGGI nấm hương, thử vị vừa miệng thì cho hành
thái nhỏ vào và tắt bếp. Múc canh ra tô, để lên một ít
ngò. Bạn có thể pha nước chấm với gia vị lần lượt là
nước tương MAGGI, tương ớt, dầu tỏi phi, nước cốt
chanh và tiêu xay, khuấy đều để có một chén nước chấm
đúng điệu. Chấm một miếng là cảm nhận được vị ngon
cực đỉnh.
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Năng lượng

276.36 kcal

Canxi

38.73 mg

Chất đạm

24.81 g

Carbohydrate

10.12 g

Chất béo

15.34 g

4 người ăn

