Chả Cuốn Vị Bắc

Nguyên Liệu
200 g Mì Căn
50 g Thì Là
20 g Riềng Non Xắt Sợi
20 g Nghệ Xắt Lát
2 muỗng canh Dầu Ăn
100 g Nước Dừa Tươi
15 g Đường Trắng
10 g Ớt Bằm
5 g MAGGI Hạt Nêm Nấm Hương
2 muỗng canh MAGGI Nước Tương

Nấu Ngay
1. Bạn rửa sạch rau thì là rồi dùng dao thái khúc. Tiếp đó,
bạn cần xé mì căn thành từng sợi nhỏ vừa, cho vào tô
rồi ướp lần lượt với các gia vị như 1/2 muỗng cà phê hạt
nêm MAGGI nấm hương, rau thì là cùng gừng và nghệ
đã chuẩn bị. Trộn đều để mì căn được thấm vị hơn.
2. Cho dầu ăn vào chảo, đun đến khi sôi thì thêm mì căn
vào. Đảo liên tục để mì căn chín đều. Lúc này, bạn mới
tắt bếp, cho mì căn ra dĩa. Đồng thời đem rau xà lách bỏ
gốc và rửa sạch để chuẩn bị cho bước cuộn chả.
3. Đặt bánh tráng lên mặt phẳng sạch, làm mềm bánh tráng
cùng chút nước rồi đặt lên bánh xà lách, bún cùng mì
căn. Gấp hai đầu bánh tráng, cuộn tròn lại như cách bạn
gói gỏi cuốn. Lưu ý bạn cuộn đều và chắc tay để bề mặt
bánh tráng láng mịn và không bị bung nhé.
4. Cho nước dừa, đường cát cùng nước tương MAGGI và
phần hạt nêm MAGGI nấm hương còn lại vào nồi. Đun
nhỏ lửa để các gia vị được hòa tan, thử lại vị thấy vừa
miệng thì tắt bếp. Khi hỗn hợp nguội thì thêm vào phần
tỏi ớt đã băm vào cùng, khuấy đều là hoàn thành khâu
pha nước chấm.
5. Bạn cắt xéo chả cuốn thành hai khúc, bày ra dĩa và trang
trí xung quanh cho đẹp mắt. Không quên múc nước
chấm mặn ngọt ăn cùng. Vị rau tươi cùng sợi bún mềm
trơn và mì căn thấm vị được quyện hòa trong nước chấm
the the sẽ đem đến trải nghiệm vị giác cực t
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Chất đạm

15.33 g

Năng lượng

551.2 kcal

Chất béo

26 g

Carbohydrate

66.14 g

Canxi

200.18 mg

2 servings

