Đậu Bắp Xào Cay

Nguyên Liệu
500 g Đậu Bắp
0.5 muỗng cà phê Ớt Bằm
3 muỗng canh Dầu Ăn

Nấu Ngay
1. Đậu bắp bạn rửa sạch, cắt bỏ phần đầu và một ít ở đuôi
rồi ngâm qua với nước muối loãng khoảng 5 phút cho
bớt phần nhớt rồi xả lại với nước để ráo hẳn. Ớt tươi cắt
bỏ cuống và hạt bên trong rồi bằm nhuyễn.

1 muỗng canh Tỏi/Hành Băm
3 muỗng canh MAGGI Nước Tương
1 muỗng canh MAGGI Hạt Nêm Nấm Hương

2. Làm nóng chảo với dầu ăn, cho hành và tỏi băm vào phi
thơm đến khi vàng thì thêm đậu bắp vào xào lửa lớn cho
cháy cạnh, múc ra dĩa để riêng.

0.5 muỗng cà phê Muối
0.5 muỗng cà phê Tiêu

3. Làm nóng thêm một ít dầu ăn rồi lần lượt cho ớt, tiêu,
đường, nước tương MAGGI và hạt nêm MAGGI nấm
hương vào khuấy đều đến khi gia vị tan và hòa vào
nhau. Sau đó, cho đậu bắp vào đảo đều khoảng 2 phút
cho thấm là được.
4. Trình bày món đậu bắp xào cay vào dĩa, dùng nóng cùng
cơm trắng. Miếng đậu bắp xào chín tái, giòn ngọt tự
nhiên thấm gia vị mặn ngọt vừa ăn, thêm chút cay cay
của ớt ngon tuyệt. Vừa dễ làm, vừa nhanh chóng có món
ngon thì còn gì đắn đo mà không thử ngay phải không
nào!
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Năng lượng

204.97 kcal

Canxi

141.08 mg

Chất đạm

4.99 g

Carbohydrate

18.03 g

Chất béo

14.06 g

3 người ăn

