Thập Cẩm Kho Chay

Nguyên Liệu
2 miếng Đậu Hủ
50 g Cải Chua
100 g Cà Rốt
50 g Nấm Đông Cô
50 g Củ Cải Trắng
50 g Măng Tươi
0.5 bát Nước Dừa Tươi

Nấu Ngay
1. Cà rốt và củ cải trắng bạn gọt vỏ, rửa sạch sau đó cắt
lát. Cải chua cắt thành đoạn ngắn vừa ăn. Khổ qua cắt
đôi, nạo bỏ phần ruột bên trong, rửa sạch rồi cắt nhỏ.
Măng xắt lát mỏng, rửa sạch, để ráo nước. Nấm đông cô
cắt bỏ phần chân, rửa qua với nước rồi để ráo. Bạn cũng
có thể khía 2 đường chéo trên mũ nấm cho món ăn thêm
đẹp mắt. Đậu hủ bạn chiên nguyên miếng lớn đến khi
vàng đều các mặt thì để nguội, cắt thành miếng vuông
khoảng 3cm.

2 muỗng cà phê Đường Trắng
1 muỗng canh Hành Tím Xay
0.5 Khổ Qua

2. Bắc nồi lên chảo, làm nóng với một ít dầu ăn rồi phi hành
tím đến khi thơm và hơi ngả vàng. Lần lượt cho khổ qua,
cà rốt, củ cải, nấm đông cô, măng vào xào đều tay.

1 muỗng canh Dầu Ăn
0.5 muỗng cà phê Tiêu Xay
5 g Ớt Xắt Lát
0.5 muỗng canh Hạt nêm MAGGI nấm hương
3 muỗng canh Nước tương MAGGI

3. Khi cà rốt đã chín tái, bạn tiếp tục cho đậu hủ và cải
chua vào nồi. Thêm nước tương MAGGI và đường vào
nồi đảo đều cho các nguyên liệu thấm gia vị đậm đà, có
mùi thơm hấp dẫn.
4. Cuối cùng, bạn cho nước dừa tươi vào nấu chung, nêm
nếm món ăn với hạt nêm MAGGI nấm hương cho vừa
miệng. Nấu liu riu trên lửa nhỏ đến khi rau củ chín mềm
thì tắt bếp.
5. Trình bày món Thập Cẩm Kho Chay ra dĩa, rắc thêm chút
tiêu và vài lát ớt cho thơm và đẹp mắt hơn rồi thưởng
thức cùng cơm trắng thôi. Rau củ thập cẩm kho chay
đậm đà, có vị ngọt tự nhiên, thêm chút béo từ đậu hủ
càng ăn càng ngon, lại tốt cho sức khỏe nữa đấy!
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Năng lượng

247.6 kcal

Canxi

405.54 mg

Chất đạm

12.48 g

Carbohydrate

25.53 g

Chất béo

12.68 g

2 người ăn

