Vịt Kho Măng Tây

Nguyên Liệu
400 g Ức Vịt
50 g Gừng
3 muỗng canh Rượu Trắng
2 Bát Nước Dừa Tươi
20 g Ớt Sừng
15 g Tỏi Băm
1 muỗng canh Mật Ong
2 muỗng cà phê MAGGI Hạt Nêm Nấm Hương
2 muỗng canh MAGGI Nước Tương
150 g Măng Tây
1 muỗng cà phê Muối
1.5 muỗng canh Dầu Ăn
1 muỗng cà phê Tiêu

Nấu Ngay
1. Măng tây bạn bỏ phần già, rửa sạch rồi cắt thành khúc
khoảng 4cm, khi cắt nhớ cắt xéo để lúc kho măng tây hút
nước và thấm gia vị tốt hơn. Chần măng trong nước có
pha tí muối và dầu ăn, sau khi chần thì vớt ra ngâm
nước đá lạnh để giữ màu xanh cũng như độ giòn tự
nhiên của măng tây. Trước khi chế biến, bạn nhớ vớt ra
để cho ráo nước. Gừng bạn cạo vỏ, 1/2 giã nhuyễn, hòa
với rượu, phần còn lại xắt sợi nhuyễn.
2. Bóp vịt bằng muối, rượu gừng và để ngâm trong hỗn hợp
trên khoảng ít phút rồi mới đem đi rửa sạch lại. Làm
cách này thịt vịt ăn sẽ ngon và không sợ bị hôi. Sau khi
rửa xong thì cắt miếng vừa ăn. Ướp thịt với hạt nêm
MAGGI nấm hương, 1 muỗng canh nước tương MAGGI,
mật ong và một chút tiêu, để yên ít nhất 10 phút cho thịt
vịt thấm đều gia vị.
3. Chuẩn bị một chiếc chảo sâu lòng hoặc một cái nồi để
lên bếp làm nóng với dầu ăn rồi cho gừng xắt sợi nhuyễn
vào phi thơm. Gừng xào vừa thơm thì bạn cho ức vịt vào
xào cho phần da săn lại. Từ từ đổ nước dừa và nước
tương MAGGI vào, để lửa kho liu riu cho đến khi thịt
mềm và nước cạn bớt.
4. Khi nước kho vịt đã rút gần cạn thì bạn cho măng tây
vào đảo đều, nêm nếm thêm với hạt nêm MAGGI nấm
hương, trộn lên cùng nhau, khi thấy vừa ăn, đậm đà thì
đun thêm khoảng 5 phút cho măng tây thấm gia vị rồi tắt
bếp.
5. Để trình bày món ăn được đẹp mắt nhất, bạn nên dùng
dĩa sâu lòng, rắc thêm tiêu và ớt sừng xắt sợi lên trên
cho thơm ngon và hấp dẫn hơn. Vịt kho măng tây đậm
đà, thơm nồng vị gừng ăn cùng măng tây giòn ngọt lạ
miệng cực khoái khẩu.

40 phút

dinh dưỡng
Năng lượng

586.79 kcal

4 servings
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Canxi

74.66 mg

Chất đạm

15.34 g

Carbohydrate

22.89 g

Chất béo

45.37 g

