Sườn Sụn Băm Xào Giòn

Nguyên Liệu
400 g Sườn Sụn
4 củ Củ Hành Tím
5 g Tiêu Xay
2 muỗng canh Tỏi/Hành Băm
1 muỗng canh Dầu Ăn
1 muỗng canh MAGGI Nước Mắm
1 muỗng cà phê MAGGI Hạt Nêm Nấm Hương
2 muỗng cà phê MAGGI Dầu Hào

Nấu Ngay
1. Đầu tiên, bạn rửa sạch sườn sụn với nước lạnh, để ráo
nước sau đó băm thật nhỏ. Ở những chỗ xương mềm,
bạn lưu ý băm thật kĩ, sau đó ướp với nước mắm
MAGGI, hạt nêm MAGGI nấm hương, tiêu, hành tím băm
nhỏ. Trộn đều cho các gia vị và sườn sụn hòa vào nhau
trong 30 phút cho thấm vị và dậy mùi thơm.
2. Làm nóng chảo trên bếp, cho dầu ăn vào phi thơm hành
tỏi băm đến khi ngả vàng thì trút phần sườn sụn đã ướp
vào đảo đều tay trên lửa vừa cho chín và tơi ra.
3. Thêm dầu hào MAGGI vào sườn, xào liên tục cho món
ăn chín giòn, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn khó cưỡng, nêm
nếm lại cho vừa miệng, rắc một ít tiêu xay vào đảo
nhanh rồi tắt bếp. Món ngon thời thượng đã sẵn sàng
cho nàng thưởng thức rồi đấy!
4. Cách làm sườn sụn băm xào giòn đơn giản nhưng rất
thơm ngon và kích thích vị giác. Bạn có thể trình bày
món ăn trên xôi, cơm trắng hay cháo đều ngon tuyệt.
Sườn sụn xào giòn rụm, đậm đà, vừa thơm lừng mùi dầu
hào MAGGI và đượm chút beo béo rất thích miệng. Còn
chờ gì mà không trổ tài món ngon thời thượng cho cả
nhà ngay thôi.
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Năng lượng

202.05 kcal

Canxi

37.07 mg

Chất đạm

23.18 g

Carbohydrate

6.92 g

Chất béo

8.31 g

4 người ăn

