Bê Xào Măng Tươi Luộc

Nguyên Liệu
100 g Thịt Bê
200 g Măng Tươi
20 g Tỏi
20 g Hành Ngò
1.5 muỗng canh MAGGI Dầu Hào
5 g Muối Hột
3 g Tiêu

Nấu Ngay
1. Rửa thịt bê với nước, nếu muốn thịt được sạch hơn và
loại bỏ được mùi, bạn nên xát thịt qua một lần với muối
hạt. Rửa lại với nước, để cho ráo rồi dùng dao sắc, cắt
thịt bê thành những miếng mỏng vừa ăn. Rửa, luộc măng
với nước sôi và một chút muối từ 2-3 lần, xả rửa thật kỹ
để loại bỏ vị đắng và các độc tố trong măng. Măng tươi
sau khi đã luộc, vắt cho thật ráo nước rồi cắt khoanh.
2. Ướp thịt bê với nửa muỗng canh dầu hào MAGGI, 3 tép
tỏi đập dập. Trộn đều tay để gia vị thấm vào thịt bê, dầu
hào MAGGI sẽ giúp thịt được thơm hơn khi chế biến đấy.
Bạn ướp thịt khoảng 15 phút cho thấm
3. Làm nóng dầu trên chảo, phi thơm tỏi rồi cho thịt bê đã
ướp vào xào khoảng 5 phút cho thịt săn lại và chín tái.
4. Cho măng luộc vào xào với thịt bê thêm 3 phút rồi nêm
thêm dầu hào MAGGI, đảo đều cho thấm, sau đó trút ra
dĩa. Trang trí với rau ngò, thêm một chút tiêu cay cay
cho món ăn thêm hấp dẫn. Thịt bê xào chín mềm, thơm
mùi dầu hào, có vị ngọt mọng nước ăn cùng măng tươi
luộc giòn đậm đà, tất cả làm nên một hương vị đặc biệt
khó quên cho món quen vị lạ của bạn.
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Năng lượng

130.54 kcal

Canxi

52.55 mg

Chất đạm

13.4 g

Carbohydrate

12.39 g

Chất béo

3.84 g

2 servings

