
PHẦN THỨ HAI

MÓN ĂN CHO TRẺ THEO ĐỘ TUổI
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I. CÁC MÓN ĂN, UỐNG CHO TRẺ TỪ 4 ĐẾN 12 
THÁNG TUỔI

Nưdc CQ chuQ

- N guyên liệu ch ín h :

- Cà chua 500g

- Đường trắng lOg

- N guyên liệu phụ: Nưốc sôi vừa đủ.

- C ách  làm :

- Cà chua chín rửa sạch, chần qua nưốc sôi, bỏ vỏ, 
sau đó thái nhỏ, cho vào hai lần vải xô sạch, bóp lấy 
nước.

- Tra đường, hòa với nước sôi.

- Đ ặc điểm : Chua ngọt hỢp khẩu vị, nhiều chất dinh 
dưõng.

- Chú ý: Chọn dùng cà chua chín già, có thể dùng 
vải xô vắt lấy nước hoặc dùng thìa muôi nghiền cho ra 
nước. Dùng đưồng trắng hoặc mật ong. Loại nước uống 
này thích hỢp vối trẻ 3 - 4 tháng tuổi.
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Nước CQ rốt

- N guyên liệu ch ín h :

- Cà rô"t 500g

- Đường trắng 50g

- N guyên liệu phụ: Nưốc sạch 0,5 lít.

- C ách  làm ;*
- Cà rốt rửa sạch, thái vụn, bỏ trong nồi, tra nưốc 

đun sôi khoảng 20 phút.

- Lọc qua vải xô, bỏ bã, tra đường trắng, hòa đều là 
được.

- Đ ặc điểm ; Vị hơi ngọt, giàu dinh dưõng.

- Chú ý: Chọn cà rốt tươi. Khi làm cần thái vụn, đun 
nhừ, bỏ hết bã. Loại nước này thích hỢp với trẻ 4-5 
tháng tuổi.

Nước rau

- N guyên liệu ch ín h :

- Rau chân vịt (hoặc cải trắng) 500g

- N guyên liệu phụ:

- Muối tinh 8g

- Nước sạch 0,5 lít

- C ách  làm :
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+ Chọn một loại: Rau chân vịt hoặc rau cải trắng rửa 
sạch, thái nhỏ.

+ Đặt nồi lên bếp, đổ nước, cho rau vào, đậy vung 
đun sôi, khi rau chín bắc xuốhg, lấy muôi giằm nát, tra 
ít muối là đưỢc.

- Đặc điểm: Giàu canxin, sắt và vitamin.

- Chú ý: Dùng rau tươi, thái vụn, luộc chín nhừ, gạn 
lấy nước, bỏ bã. Loại nưóc rau này hỢp vối trẻ 4 - 5 
tháng tuổi.

Bột lòng đổ trứng go

- Nguyên liệu chính:

- Trứng gà : 1 quả

- Nguyên liệu phụ:
- Muối tinh, nưốc sôi vừa đủ.
- Cách làm:
+ Trứng gà rửa sạch, luộc chín, bóc bỏ vỏ, bỏ lòng 

trắng lấy lòng đỏ, đổ ít nước, lấy thìa đánh'nát đều là 
được.

+ Có thể cho sữa bò hoặc nưốc cơm, hoặc nưóc rau 
(thêm ít muối hoặc đường) đánh đều thành hồ bột.

- Đặc điểm; Bột sền sệt, ngon miệng, hơi có vỊ mặn, 
giàu dinh dưỡng. Dùng nuôi trẻ có tác dụng bổ đại não, 
đủ nhu cầu về sắt đối vối trẻ nhỏ.
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- Chú ý: Chọn trứng tươi. Khi luộc trứng cần dùng 
nước nguội trứng mói không bị lỏng. Khi luộc chín cần 
cho trứng ngâm nước lạnh ngay để dễ bóc vỏ. Thức ăn 
này hỢp với trẻ 3 tháng tuổi trở lên.

Súp trứng gà thộp cẩm
i

• N guyên liệu ch ín h :

- Trứng gà Iquả

- Bột tôm nõn 5g

- Cà chua tươi 15g

- Rau chân vịt nghiền nát 15g

- N guyên liệu phụ: Dầu thơm, tinh bột, muối tinh 
vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Đập trứng đựng trong bát to, cho muối và ít nước 
sôi đánh đều.

+ Đổ nưốc vào nồi đun to lửa tới sôi, cho bát trứng đã 
đánh vào hấp cách thủy 15 phút thành dạng như óc 
đậu phụ, để sẵn dùng.

+ Đun nước trong nồi khác, khi sôi cho bột tôm nõn, 
rau chân vịt và cà chua tươi nghiền nát, thêm muối, tra 
dầu thơm là đưỢc.

- Đ ặc điểm : Màu đẹp, sánh, ăn ngon, bổ.
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- Chú ý: Khi đánh trứng vối nước cần dùng nước sôi 
để nguội hoặc nước sôi, không được dùng nước lã. Khi 
nấu nước sôh không nên tra xì dầu, cho dầu thơm không 
nên quá nhiều. Khi ăn rưới nước sốt lên trứng hấp. 
Món này hỢp vối trẻ 8 tháng tuổi trở lên.

Ruốc cá

- Nguyên liệu chính:

- Thịt nạc cá lOOg (cá chép, cá trắm cỏ đều được).

- Nguyên liệu phụ: Muôi tinh.

- Cách làm:

+ Cá lọc bỏ da, xương, hấp cách thủy cho chín.

+ Đem cá chín ra giã nát tra muối.

+ Ăn vối cháo ninh nhừ.

- Đặc điểm: Tươi ngon, giàu dinh dưỡng.

- Chú ý: Chọn cá tươi, cần lọc bỏ hết cả xương dăm 
nhỏ.

Sốt CQ CQ ChUQ

Nguyên liệu chính:

Thịt cá bỏ xương. lOOg

53



- Cà chua 70g

- N guyên liệu phụ:

Muối tinh 2g

Nước luộc thịt 200g

- C ách  làm :

+ Cá đã làm sạch, cho vào nước sôi luộc chín, gỡ bỏ 
xương, da.

+ Cà chua tráng qua nước sôi, bóc bỏ vỏ, thái vụn.

+ Cho nưốc luộc thịt vào nồi, đô cá vào, đun qua, cho 
tiếp cà chua, muổi tinh, đun nhỏ lửa cho chín nhừ 
thành dạng sền sệt.

- Đ ặc điểm : Màu hồng trắng, ngon, mềm.

- Chú ý: Chọn loại cá tươi, phải gõ cho hết xương, 
nấu cho cá chín nhừ. Khi nấu không đưỢc để to lửa. 
Món này hỢp với trẻ 5 tháng tuổi trở lên.

Gon vụn

- N guyên liệu ch in h : Gan lợn tươi lOOg.

- N guyên liệu phụ: Xì dầu, muối tinh, hành, gừng 
mỗi thứ một ít.

- C ách  làm :

+ Gan lợn rửa sạch, thái gan thành những miếng
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nhỏ, cho vào nồi, đổ nưỏc sôi (cho ngập hết miếng gan). 
Hành, gừng khi chín vớt bỏ, cho muối tinh vào.

- Đặc điểm: Mặn thơm, giàu dinh dưõng.

- Chú ý: Không đun lửa quá to, nếu không phía 
ngoài gan sẽ bị cứng. Khi gan vừa chín bắc ra ngay, 
không để lâu. Món này hỢp vói trẻ 8 tháng tuổi trở lên.

Gon - CQ chuQ

- N guyên liệu  ch ín h ;

- Gan lợn lOOg

- Cà chua lOOg

- Hành củ 50g

- N guyên liệu  phụ: Muối tinh 3g, nước luộc thịt 
vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Gan lợn rửa sạch, thái vụn. Cà chua tráng qua 
nước sôi bóc vỏ, thái nhỏ. Hành củ rửa sạch thái vụn để 
sẵn. '

+ Cho gan lợn cùng hành củ vào nồi, đổ nước lã hòa 
nưốc luộc thịt nấu chín, cuốĩ cùng cho cà chua và muối 
tinh.

- Đ ặc đ iểm : Màu đẹp, vị ngon, bổ.

- Chú ý: Khi cho gan lợn, hành vào không nên xào
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trưốc mà cho nưốc lã hoặc nưốc luộc thịt vào ngay để 
nấu, không tra muối quá mặn, nên để hơi nhạt. Món 
này thích hỢp vối trẻ 5 tháng tuổi trở lên.

Gon vụn bo màu

- N guyên liệu chính :

- Gan lợn 50g

- Hành củ lOg

- Cà rô"t 50g

- Rau chân vịt 25g

- N guyên liệu phụ: Muối tinh 5g, nước luộc thịt 
vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Gan lợn rửa sạch, hành củ bóc vỏ, rau chân vịt, cà 
rô"t rửa sạch, cà chua tráng qua nưốc sôi, bóc vỏ, tất cả 
đều thái vụn.

+ Cho gan, hành, cà rô't đã thái vụn vào nồi, đổ nuóc 
luộc thịt, đun chín, cuối cùng cho cà chua, rau chân vịt, 
muối tinh, đun thêm một lúc là được.

- Đ ặc điểm : Món ăn có nhiều màu: đỏ, trắng, xanh... 
đẹp mắt, dinh dưỡng toàn diện.

- Chú ý: Không nên xào gan, rau trưốc mà cho nước 
vào nâu ngay. Cà chua, rau chân vịt không cho vào 
sớm. Món này thích hỢp với trẻ 5 tháng tuổi trở lên.
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Gqiì gà vụn

- Nguyên liệu chính:

- Gan gà 150g.

- Nguyên liệu phụ:

- Nưóc luộc gà 200g (không tra muối).

- Xì dầu lOg

- Mật ong lOg

Cách làm:

+ Gan gà rửa sạch, cho vào nồi, đổ nước sôi ngập 

gan, luộc một lát, bỏ nước tiết, thay nước khác luộc 

khoảng 10 phút, sau đó lọc bỏ màng ngoài gan, thái 

vụn để sẵn.

+ Cho gan vụn vào nồi, đổ nưốc luộc gà đun một lúc 

nữa, tra xì dầu và mật ong vào.

- Đặc điểm: VỊ ngọt mặn, giàu dinh dưởng.

- Chú ý; Món n ày  k h ô n g  được q u á  n g ọ t h o ặ c  q u á  

m ặ n , ch ỉ n ên  để hơi có vỊ m ặ n  n gọ t. Món n à y  th ích  hỢp 

với t r ẻ  5 th á n g  tuổi trở  lên .
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Thit bõm

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt lợn nạc hoặc thịt bò nạc 300g.

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật 50g, xì dầu 30g, một ít nước gừng, 

hành.

- C ách  làm :

+ Thịt nạc lọc bỏ hết gân, băm nhỏ.

+ Đặt chảo lên bếp, đổ dầu thực vật, đun nóng già 
cho thịt vào đảo liên tục, khi gần chín cho xì dầu, nước 
gừng hành cho đến chín.

- Đ ặc điểm : Vị mặn thơm, giàu dinh dưõng.

- Chú ý: Đun nóng chảo hãy cho dầu, cho thịt vào 
đảo, thịt băm mối không dính chảo. Món này hỢp vối 
trẻ 8 tháng tuổi trở lên.

Thịt bò bỗm - CQ chuQ - CQ rốt

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt bò 150g
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- Cà rô"t 75g

- Cà chua 150g

- Hành củ.

- N guyên liệu phụ: Dầu thực vật 40g.

- C ách  làm :

+ Thịt bò băm nhỏ, đổ ít nưốc đun chín để sẵn. Cà 

rô't thái vụn, nấu chín, hành, cà chua thái nhỏ.

+ Đổ dầu vào chảo, khi nóng tra hành đảo đểu, sau 

đó cho cà rốt, cà chua, thịt bò, đun nhỏ lửa đến khi chín 

nhừ.

- Đ ặc điểm : Tươi ngon, giàu dinh dưỡng.

- Chú ý: Thịt bò và cà chua, cà rốt, hành đểu đun 

chín nhừ, tránh đun cháy, cần đun nhỏ lửa.

Thịt bâm nấu CQ chuQ '
•

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt lỢn băm lOOg

- Cà chua 50g

- Cà rô"t 50g
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- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật 40g

- Xì dầu lOg

- Muôi tinh, nước hàhh gừng vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Hành gừng rửa sạch, thái vụn ép lâV nước; cà 

chua, cà rốt rửa sạch thái nhỏ để sẵn.

+ Đổ dầu vào chảo đun nóng, cho thịt băm vào đảo 

tái, cho nước hành gừng, xì dầu đảo qua, cho tiếp cà rô"t, 

thêm nước đun chín nhừ, sau đó cho cà chua và một ít 

muôi.

- Đ ặc điểm : Nhừ, thơm, giàu dinh dưỡng.

- Chú ý: Mọi thứ đểu thái vụn, đun chín nhừ, không 

cho muối quá mặn. Món này hỢp với trẻ 7 tháng tuổi 

trở lên.

Thít bồm nếíi bắp cỏi

- N guyên liệu ch in h :

- Thịt lợn băm 150g
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- Bắp cải lOOg

- Hành củ.

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật 40g

- Xì dầu lOg

- Muổi tinh 6g

- Bột nước 15g

- Nước, hành, gừng vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Bắp cải nhúng qua nước sôi, thái vụn.

+ Cho dầu vào nồi đun nóng, đổ thịt vào đảo tái cho 

nước hành gừng, xì dầu đảo qua, nấu mềm cho tiếp bắp 

cải nấu thêm một lúc, tra muối, đổ bột nước làm nước 

sôh.

- Đ ặc đ iểm : Chín nhừ, thơm, giàu chất bổ.

- Chú ý: Không nên cho bắp cải tươi nóng vào nấu 

ngay, nếu không hương vỊ mất ngon. Món ăn cần nấu 

chín nhừ.
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Rqu xqo

- N guyên liệu ch ín h : Rau cải (hoặc rau chân vịt, 

rau cải trắng cũng được): 300g

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật 40g

- Xì dầu lOg

- Muối tinh 6g.

- C ách  làm :

+ Rau rửa sạch, thái vụn để sẵn.

+ Cho dầu vào nồi, đun nóng, cho rau, xì dầu, để to 

lửa đảo nhanh. Khi rau chín nhừ, cho muối tinh là 

được.

- Đ ặc điểm : Màu đẹp vị ngon, ăn bổ.

- Chú ý: Món này lấy rau có màu xanh làm nguyên 

liệu chính, có thể xào một hoặc vài loại rau. cần rửa 

rau trưốc khi thái. Khi xào đun to lửa. Món này hỢp với 

trẻ 7 tháng tuổi trở lên.
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Súp khoai tôy

- Nguyên liệu chính: Khoai tây (hoặc khoai lang, 

bí ngô, cà rốt cũng đưỢc): 300g.

- Nguyên liệu phụ:

- Dầu thực vật 40g

- Xì dầu 15g

- Muối tinh 5g

- Cách làm:

+ Khoai cạo vỏ, rửa sạch, thái thành miếng nhỏ, cho 

vào nồi, cho nước vừa phải nấu chín nhừ, lấy thìa 

nghiền nát.

+ Đặt chảo lên bếp, đổ dầu thực vật, đun nóng cho xì 

dầu, đổ khoai tây nghiền vào đảo liên tục cho nhuyễn 

đều là được.

- Đặc điểm: Mềm nhừ, ngon, bổ. .

- Chú ý: Khi đ ảo  c ầ n  n h a n h  ta y  liên  tụ c  ch o  k h ỏi 

k h ê. Món n à y  hỢp với t r ẻ  6 th á n g  tu ổ i trở  lên .
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Quýt một ong

- N guyên liệu chính :

- Quýt 300g

- N guyên liệu phụ:

- Mật ong 30g

- C ách  làm :

+ Quýt rửa sạch, bóc bỏ vỏ, bỏ màng, hạt, đem 

nghiền nát.

+ Khi cho trẻ ăn thì đổ mật ong vào trộn đểu, thành 

món có vị chua ngọt, sánh.

- Đ ặc điểm : Chua ngọt hỢp khẩu vị, là món bổ sung 

vitamin c  cho trẻ nhỏ.

- Chú ý: Có thể thay quýt bằng cam hoặc nho, tô"t 

nhất là dùng loại quả không hạt. Khi thao tác cần 

nghiền nát múi quýt.

Cháo thịt - rau•

- N guyên liệu ch ín h :

- Gạo hoặc kê 25g
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- Thịt băm 15g

- Rau xanh 20g

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật 5g

- Xì dầu, muôi tinh, nước hành, gừng vừa đủ.

- Nước 0,25 lít.

- C ách  làm :

+ Gạo vo đãi sạch, đổ vào nồi, cho nước đun to lửa tối 
sôi, sau đó chuyển nhỏ lửa ninh nhừ thành cháo.

+ Lá rau xanh thái vụn để sẵn, đổ dầu vào xào thịt 
băm, tra nước hành gừng, xì dầu, sau đó cho rau xanh 
vào xào qua rồi đổ cả vào nồi cháo, thêm ít muôi tinh 
nếm vừa, nấu một lát nữa là đưỢc.

- Đ ặc điểm : Cháo đặc sánh, thơm hỢp vối trẻ 10 
tháng tuổi.

Cháo lòng õò trứng

- N guyên liệu  ch ín h :

- Gạo 25g

- Lòng đỏ trứng gà 1/2 cái

- N guyên liệu phụ:

- Nước 0,25 lít

- C ách  làm :

s - MAGTKM&TM 65



+ Gạo vo đãi sạch, cho vào nồi, đổ nước đun to lửa 
đến sôi thì chuyển nhỏ lửa, ninh nhừ thành cháo.

+ Lòng đỏ trứng đã luộc, để trong bát nghiền vụn, 
cho vào cháo, đun thêm vài phút là được.

- Đặc điểm: Cháo đặc sánh, thơm, giàu chất sắt, 
hỢp vối trẻ 6 tháng tuổi trở lên.

Cháo thỊt gò
- N guyên liệu ch ín h :

- Gạo 15g

- Thịt gà băm 15g.

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật 5g

- Xì dầu, muối tinh, nưóc hành, gừng vừa đủ

- Nước lã 0,25 lít.

- C ách  làm :

+ Gạo vo đãi sạch, cho vào nồi, đổ nưốc đun to lửa 
đến sôi, chuyển nhỏ lửa ninh nhừ.

+ Cho dầu xào thịt gà băm, tra nước hành, gừng, xì 
dầu đảo đều, đô vào nồi cháo, thêm ít muối tinh, nếm 
thấy vừa, đun thêm vài phút là được.

- Đ ặc điểm : Đặc s á n h , vị th ơ m , hỢp với trẻ 7 - 8 
th á n g  tuổi.
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Cháo cá

- Nguyên liệu chính:

Gạo 25g

- Ruốc cá 15g

- Rau chân vịt lOg

- Nguyên liệu phụ: Muối tinh, nước vừa đủ.

- Cách làm:

+ Gạo vo đãi sạch, cho vào nồi, đổ nước đun đến sôi, 
chuyển nhỏ lửa ninh nhừ.

+ Rau c h â n  v ịt  rửa sạ c h , t r á n g  qua nư óc sôi, th á i  

v ụ n  ch o  v ào  nồi ch á o  cù n g  ruốíc c á , m uối tin h , n ếm  th ấ y  

v ừ a  đ u n  n h ỏ  lử a  th ê m  v à i p h ú t là  đưỢc.

- Đặc điểm: Cháo sánh đặc, tươi ngon, giàu dinh 
dưỡng, hỢp với trẻ 7- 8 tháng tuổi.

Cơm nát lẫn thịt bõm

Nguyên liệu chính:

- Gạo 40g

Cà 50g

Hành củ lOg

Rau cần 5g

Thịt nạc băm 15g
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- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, nước hành gừng 
vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Cơm nấu nát để sẵn.
+ Cà, hành, rau cần rửa sạch, thái vụn.
+ Cho dầu thực vật vào nồi, đảo thịt chín, cho nước 

hành gừng, xì dầu, cho tiếp cà, rau cần xào tái, thêm ít 
nưóc, muối tinh đổ vào cơm trộn đều, để nhỏ lửa một lát 
là đưỢc.

- Đ ặc điểm : Vị thơm, cơm mềm nát, giàu dinh 
dưỡng, hỢp với trẻ 9 tháng tuổi trở lên.

- Chú ý; Cơm cần nâ'u nát, rau, thịt băm nhỏ, trộn 
cơm ủ nhỏ lửa. Có thể sử dụng nhiều loại rau khác 
nhau, thịt lợn nạc có thể thay bằng thịt gà, cá, gan...

Cơm nát - đậu phụ
- N guyên liệu ch in h :

- Gạo 40g
- Đậu phụ 25g
- Rau xanh 25g
- N guyên liệu phụ:

- Nước thịt hầm (hoặc nưốc canh cá hầm, gà hầm, 
xương sườn hầm) vừa đủ.
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- Cách làm;
+ Cơm nấu nát để sẵn.
+ Rau xanh rửa sạch thái vụn.
+ Đậu phụ luộc qua nưốc sôi, thái vụn.
+ Đổ nưóc thịt hầm vào cơm, đun mềm, cho đậu phụ, 

rau xanh, nấu thêm một lúc là được.
- Đặc điểm; Cơm nát, thơm ngon, giàu dinh dưỡng, 

hỢp với trẻ 9 - 1 1  tháng tuổi.
- Chú ý: Cơm cần nấu nát, rau phải thái vụn, có vị 

ngon chủ yếu do nưốc thịt hầm. Rau xanh có thể là rau 
chân vịt, cải dầu, rau cồn và các loại rau lá xanh khác.

Mì nuức
- N guyên liệu ch ín h :

- Mì sỢi (loại sỢi nhỏ) 40g
- Gan lỢn chín 15g
- Trứng gà 15g
- Rau chân vịt 15g ,
- N guyên liệu phụ:
- Nước hầm xương gà lOOml.
- Dầu thơm, xì dầu, muối tinh vừa đủ.
- C ách  làm :
-I- Gan lợn th á i  v ụ n , rau c h â n  v ịt  rửa s ạ c h  th á i  nhỏ, 

m ì sỢi c ắ t  th à n h  n h ữ n g  đ oạn  n g ắ n .
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+ Đô nước h ầ m  xư ơn g g à  v à o  nồi đ u n  sôi, ch o  m ì 

cù n g  xì d ầu , m uối tin h  vào . Khi sỢi m ì m ềm  ch o  g a n  

lợn, r a u  c h â n  v ịt, n ấ u  th ê m  c h ú t  n ữ a , ch o  trứ n g  g à  luộc  

đ ã n g h iền  n á t , v ẩ y  d ầu  th ơ m  là  đưỢc.

- Đặc điểm: Mì ch ín  m ềm , nư ớc v ừ a  th ơ m  ngon, 

g iàu  dinh  dư ỡng, hỢp với t r ẻ  6  th á n g  tuổi trở  lên.

- Chú ý: Mì sỢi phải cắt ngắn mới đem nấu, phải 
nâ'u chín mềm. Không nên cho quá nhiều nưốc canh 
xương gà hầm.

Mỳ thịt bâm

- Nguyên liệu chính:

- Bột mì 40g

- Thịt nạc 20g

- Rau chân vịt 20g
- Nguyên liệu phụ;
- Dầu thơm, xì dầu, muối tinh, nước hành gừng vừa đủ.
- Cách làm:
+ Hòa bột nưốc lạnh, nặn thành cục mì cứng, cán 

mỏng ra rồi cắt thật nhỏ thành sỢi. Thịt nạc, rau chân 
vịt rửa sạch băm nhỏ.

+  C ho th ị t  v à o  b á t, đổ nư ốc h à n h  gừ n g, xì d ầu , d ầu  
th ơ m  trộ n  đ ểu  để s ẵ n ; ch o  nước lã  v à o  nồi đ u n  sôi, ch o  
sỢi m ì v à o  rồi đổ tiếp  th ị t  đã trộ n  lẫ n  g ia  vị, t r a  m uối 
tin h , r a u  c h â n  v ịt đ u n  tiếp  chôh lá t  là  đưỢc.
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- Đặc điểm: Mì ăn mềm, tươi ngon.

- Chú ý: Phải cắt sỢi mì thật nhỏ, cho vừa nước. Mùi 
phải thơm, không được mặn.

Súp mì trứng gò

- N guyên liệu ch ín h :

- Bột mì 40g

- Trứng gà 1/2 quả

- Rau xanh 20g

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thơm, xì dầu, muổì tinh vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Cho bột mì vào bát, đổ trứng, nhào thành cục mì 
cứng, cán mỏng ra, cắt thành từng miếng nhỏ bằng 
móng tay; rau chân vịt nhặt rửa sạch thái vụn.

+ Cho nước vừa phải vào nồi, đun sôi, cho các miếng 
mì vào, lúc chín cho rau chân vịt, xì dầu, muối tinh, 
thêm dầu thơm vào là được. '

- Đ ặc điểm ; Mì m ềm , nư ớc s á n h , tươi n gon , hỢp với 

t r ẻ  6  th á n g  tu ổ i trở  lên .

- Chú ý: Nấu trứng gà ít, mì khô, có thể cho thêm ít 
nước để nhào bột. Phải cán thật mỏng, cắt miếng nhỏ, 
nấu chín mềm.
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sủi cào thỉt lơn•  •

- N guyên liệu ch ín h :

- Bột mì 50g

- Thịt lợn 35g

- Rau xanh 15g

- N guyên liệu phụ:

- Mỡ lợn 5g.

- Dầu thơm, xì dầu, muối tinh, mì chính, nước, hành, 
gừng vừa đủ.

- Nước luộc gà 0,1 lít.
- C ách  làm :

+ Rau xanh băm nhỏ; thịt lợn băm nhỏ, cho xì dầu, 
muối tinh, nước hành gừng trộn đều, thêm ít nước vừa 
đủ để đánh thành bột sển sệt; cuối cùng cho mõ lợn, 
dầu thơm, rau xanh nặn thành nhân bánh sủi cảo.

+ Bột mì để trong bát, đổ nưốc lã nhào thành viên, 
nặn thành sỢi dài, cắt ra từng thỏi, rắc bột mì bên 
ngoài tỷ lệ 1/5 so với mì đã nhào, cán mỏng mỗi thỏi 
thành miếng tròn, cho nhân vào nặn thành bánh để 
sẵn.

+ Đun nước sôi ch o  b á n h  v ào , lú c g ầ n  ch ín  v ố t r a  ch o  

v à o  nư ớc luộc g à , th ê m  m uổi tin h , m ì ch ín h  là  đưỢc.

- Đ ặc điểm : Nưốc n h iề u  k h ô n g  n g ấ y  m ỡ, vỊ tươi 
n gon , hỢp vối t r ẻ  9 - 1 1  th á n g  tuổ i.
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- C h ú  ý : C á n  m ì là m  b á n h  p h ả i t h ậ t  m ỏ n g, b á n h  

là m  n h ỏ, đẹp m ắ t, k h i n ấ u  hđi kỹ  m ộ t ch ú t.

Sủi CQO CQ

- N guyên liệu ch ín h :

- Bột mì 50g

- Cá tươi 50g

- Hẹ 15g

- Thịt lỢn lOg

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thơm, xì dầu, muối tinh, dầu lạc mỗi thứ một 
ít.

- C ách  làm :

+ Cá đánh vảy, bỏ vây, mang, mổ bỏ hết ruột gan, 
rửa sạch, lọc lấy thịt, băm nhỏ cùng với thịt lợn, thêm 
muối tinh, xì dầu trộn đều, thêm lá hẹ (thái nhỏ), dầu 
thơm, năn thành nhân bánh.

+ Bột mì cho dầu lạc, nưốc ấm trộn đều, nặn thành 
cục mì, rắc bột mì khô (tỉ lệ 1/5 so với mì đã nhào), cán 
thành từng miếng, bọc nhân thành bánh.

+ Đun sôi nưốc, cho bánh vào khuấy nhẹ, khi bánh 
nổi nhìn rõ nhân thì vớt ra.

- Đ ặc điểm: Mềm bóng, hỢp với trẻ  9 th á n g  tuổi trở  lên.
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- Chú ý: Bánh làm nhỏ, cán mì bọc phải thật mỏng, 
đun hơi kỹ một chút. Khi lọc cá lấy thịt, chú ý bỏ hết 
xương. Nhân phải băm trộn thật nhuyễn.

Chè cTộu đo

- Nguyên liệu chính:

- Đậu đỏ 50g

- Đường đỏ 50g

- Nguyên liệu phụ:

- N ước lã  0 ,1 5  lít.

- Cách làm:

+ Đậu đãi sạch, cho vào nồi, đổ nước, đun to lửa đến 
sôi, đậy kín vung đun nhỏ lửa hầm nhừ.

+ Cho đường đỏ vào nồi đun chảy, đưa đậu vào, để 
vừa lửa đảo.

- Đặc điểm: Thơm ngọt, mềm mịn, chứa nhiều 
vitamin nhóm B và sắt, hỢp vối trẻ 10 tháng tuổi trở 
lên. Có thể ăn lẫn với cháo.

- Chú ý: Đe ninh nhừ đậu, cần nấu bằng nưốc nguội, 
để to lửa cho sôi rồi chuyển nhỏ lửa ninh kỹ, nếu không 
đậu dễ bị rắn. Đậu càng chín nhừ càng tôh để dễ đánh 
nhuyễn. Khi đảo lẫn với đường cần luôn tay, cho nhỏ 
lửa dần để chè khỏi đắng.
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Khooi - káo

- N guyên liệu ch ín h :

- Khoai lang 50g

- Táo 50g

- N guyên liệu  phụ:

- Mật ong lOg

- C ách  làm :

+ Khoai lang rửa sạch, bỏ vỏ, thái vụn; táo rửa sạch, 
gọt vỏ, bỏ hạt, thái vụn để sẵn dùng.

+ Cho khoai lang, táo đã thái vào nồi, đổ ít nước, đun 
nhỏ lửa, khi chín nhừ cho mật ong là đưỢc.

- Đ ặc điểm : Ngọt thơm, bổ, hỢp với trẻ 7 tháng tuổi 
trở lên.

- Chú ý: Phải thái thật nhỏ khoai, táo, đun nhỏ lửa 
cho thật nhừ.

KhoQÌ long rán bơ

N guyên liệu  ch ín h :

Khoai lang 50g

Bơ 5g
N guyên liệu phụ:

Mật ong 5g
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- Vừng chín một ít.

- C ách  làm :

+ Khoai lang rửa sạch, cạo bỏ hết vỏ, cho vào nồi 
luộc chín mềm thì bỏ ra, để ráo nước, thái thành miếng 
tròn mỏng.

+ Cho bơ vào lập là đun nóng chảy, bỏ các miếng 
khoai vào ưán vàng, gắp ra đựng trong đĩa, rưới mật 
ong, rắc vừng là đưỢc.

- Đ ặc điểm : Ngọt thơm, mềm, ăn bổ.

- Chú ý: Khi rán để vừa lửa cho khoai vàng đều, 
không rán cháy.

II. CÁC MÓN ĂN, UỐNG CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 TUổl

Cà rốí xào thit

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt lợn nạc 50g

- Cà rốt lOOg

- Rau thơm 5g
- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, dầu thơm, xì dầu, dấm, muối tinh, 
bột nưốc, mỗi thứ một ít vừa đủ.
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- C ách  làm :

+ Cà rố t  r ử a  s ạ c h , th á i  sỢi, r a u  th ơ m  rử a  s ạ c h , th á i  

n h ỏ  để sẵ n .

+ Thịt lợn nạc lọc bỏ gân, thái sỢ, cho vào bát, đổ bột 
nước, muối tinh quấy thành bột sền sệt, đun dầu nóng 
già, cho thịt vào đảo nhanh múc ra.

+ Phi hành, đổ cà rô't vào đảo tái, cho thịt vào trộn 
đều, thêm xì dầu, muối tinh, dấm, khi chín cho dầu 
thơm, rau thơm đảo đều là đưỢc.

- Đ ặc điểm ; Thơm ngon hỢp khẩu vị, giàu dinh 
dưỡng, mềm, béo mà không ngấy.

- Chú ý : Vì là  m ón ă n  ch o  t r ẻ  n h ỏ  n ên  c ầ n  th á i  sỢi 

m ả n h , k h ô n g  q u á  d ài, x à o  k h ô n g  giòn q u á , m ặ n  q u á.

Rqu cqu xào thịt

- N guyên liệu  ch ín h ;

- Thịt lợn ba chỉ 50g

- Rau câu đã ngâm nưốc cho nở lOOg.
Ị

- N guyên liệu  phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, đường trắng, nưác 
hành gừng, bột nước, mỗi thứ một ít.

- C ách  làm :

+ Rau câu rửa s ạ c h , th á i  sỢi, h ấ p  c á c h  th ủ y  15 p h ú t  

k h i th ấ y  m ề m  th ì bỏ ra để s ẵ n  d ù n g .
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+ Thịt b a  chỉ rử a  sạch, thái sỢi.

+ Đun dầu cho nóng già, đổ thịt vào, để to lửa đảo 
qua 1 - 2 phút, cho nước hành gừng, xì dầu trộn đều, 
đưa rau câu vào, đố nước cho vừa ngập rau câu, tra 
muôi, xào 1 - 2 phút nữa, cho bột nưốc vào làm nước sô"t 
là được.

- Đặc điểm: Ăn mềm, ngon miệng, giàu dinh dưỡng.
ị

- Chú ý: Rau câu cần ngâm kỹ, hâp mềm. Rau câu 
cũng như thịt không được thái dài quá.

Món sốt thỊt - tôm - rou

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt lợn nạc 50g

- Rau cải trắng lOOg

- Tôm nõn hoặc tôm khô 50g

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, nước luộc thịt, bột 
nưóc vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Rau cải trắng thái nhỏ, tôm ngâm nưốc cho nở, 
thái vụn.

+ Thịt lợn thái sỢi cho vào bát, đổ bột nước, muối

78



tinh đánh đều, đun dầu nóng già đưa vào đảo qua vớt

ra.

+ Đun dầu nóng, cho rau cải trắng, tôm vào đảo, tra 
muôi, cho nước luộc thịt vào rim, đưa tiếp thịt vào trộn 
đểu, thêm bột nưốc thành dạng sền sệt.

- Đ ặc điểm : Mềm tươi ngon, giàu dinh dưõng.

- Chú ý: Món này cần nấu nhừ, xì dầu không nên 
cho quá nhiều mà cho nhiều nước, khi sắp bắc ra mới 
cho bột nước đun chín làm nước sô"t.

Thịt XQO h ẹ

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt ba chỉ lOOg

- Hẹ 200g

- N guyên liệu  phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, nước gừng hành 
vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Thịt lợn rửa sạch, thái sỢi, hẹ thái nhỏ.

+ Đun dầu nóng, cho thịt vào đảo tái, đổ nưóc hành 
gừng, xì dầu, muối tinh trộn đều, đun chín cho tiếp hẹ 
vào, đảo rồi bắc ra.

- Đ ặc điểm : Tươi thơm, ăn ngon miệng.
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- Chú ý: Món này cần làm vào mùa xuân vì hẹ xuân 
non mềm, ngon. Khi đã cho hẹ vào cần bắc nồi ra ngay.

Đậu côve xào thịt

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt nạc 50g

- Đậu côve lOOg

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, muối tinh, bột nước, nước hành gừng, 
nước luộc thịt vừa đủ.

- C ách  làm ;

+ Đậu cô ve n h ặ t  bỏ h a i đ ầu , rử a  s ạ c h , th á i  sỢi, t r á n g  

q u a nước sôi, v ớ t r a  để rá o  nước.

+ Thịt n ạ c  rử a  s ạ c h , th á i  sỢi, bỏ tro n g  b á t, ch o  b ột  

nước, m uối tin h  trộ n  đ ều , đ ư a  v à o  ch ả o  d ầ u  đ u n  n ó n g  

r á n  v ừ a  ch ín  m ú c r a .

+ Cho thịt, đậu côve, nước hành gừng vào đảo, sau 
đó đổ nưốc luộc thịt, tra muối tinh, nếm vừa cho nước 
bột loãng vào đun chín làm nước sô"t.

- Đ ặc điểm : Màu trắng lẫn màu xanh đẹp mắt, ăn 
mềm, tươi ngon.

- Chú ý: Đậu côve phải rửa kỹ xào chín, đề phòng 
ngộ độc.
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Rqu con xào thịt
- N guyên liệu  ch ín h :

- Thịt lợn nạc 50g
- Rau cần lOOg
- N guyên liệu  phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, bột nưốc, nưốc 
hành gừng vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Rau cần nhặt rửa sạch, thái nhỏ; thịt lợn nạc rửa 
sạch, thái sỢi, cho vào bát, đổ bột nước, muối tinh, đưa 
vào chảo dầu đun nóng già đảo nhanh múc ra.

+ Rau cần đảo tái, cho nưóc hành gừng, thịt trộn 
đều, thêm xì dầu, muối tinh là đưỢc.

- Đặc điểm : Tươi ngon, ăn mát, giàu chất sắt.

- Chú ý: Thịt nạc và rau cần không nên thái quá dài.

Giá xào th|t

- N guyên liệu  ch ín h : '

- Thịt lợn nạc 50g

- Giá đậu xanh lOOg

- N guyên liệu  phụ:

- Dầu thực vật, muôi tinh, giâ'm, nưóc hành gừng, 
bột nước vừa đủ.
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- C ách  làm :

+ Giá nhặt rửa sạch, để ráo nước; thịt lợn nạc rửa 
sạch, thái sỢi, cho vào bát, đổ bột nước, cho muối tinh 
trộn đều, đưa vào chảo dầu đun nóng già đảo chín múc 
ra để sẵn.

+ Giá đ ậu  x à o  d ầu  ch ín  tái, ch o  nư ớc h à n h  gừ n g, th ịt  

đảo đ ều , t r a  m uối tin h , g iấ m  là  đưỢc.

- Đ ặc điểm : Chua mặn, giòn, mềm, thơm mát.

■ Chú ý: Cần chọn loại giá đậu tươi non, ngắn mập, 
không rễ. Khi xào cần to lửa, đảo nhanh.

Viên mọc 'Tứ hộ"

- N guyên liệu ch ín h :

- Giò sống thịt lợn 50g

- Trứng gà 1/2 quả

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, dầu thơm, muối tinh, xì dầu, nước 
hành gừng, bột nưốc, nước luộc thịt (hoặc nước lã) vừa 
đủ.

- C ách  làm :

+ Cho giò sôhg vào bát, đổ ít trứng, nưốc hành gừng, 
muối tinh, dầu thơm nhào thật nhuyễn, nặn thành 4 
viên mọc.
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+ Một phần trứng gà trộn bột nưốc, nhúng viên mọc 
cho bột và trứng bọc xung quanh, cho vào chảo dầu đun 
nóng, rán vàng múc ra.

+ Để v iên  m ọc đã r á n  v à o  b á t, rư ới nước luộc th ịt ,  

th ê m  x ì d ầu , m u ô i tin h , n ư ốc h à n h  gừ n g, đ ư a lên  h ấp  

c á c h  th ủ y  k h o ả n g  1 5  p h ú t là  đưỢc.

- Đặc điểm: Mềm thơm, cho vào miệng là tan, màu 
vàng tươi.

- Chú ý: Khi nặn viên thịt xong cần cho bột trứng 
bọc đều viên thịt, rán không để lửa quá to, dầu không 
đun nóng quá, đề phòng bị cháy.

Mọc th|t - trứng

- N guyên liệu  ch ín h :

- Giò sôhg 50g

- Trứng gà 1/2 quả

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, ngũ vị hương, nưốc 
hành gừng, bột nước vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Cho giò sôhg vào bát, đổ trứng gà, nưốc hành 
gừng, ngũ vị hương, muối tinh, bột nưốc trộn đểu, nặn 
thành từng viên nhỏ.
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+ Đun dầu nóng, cho từng viên vào rán vàng múc ra. 

+ Đưa các viên mọc đã rán vào nồi, đổ nước vừa 
ngập, thêm xì dầu, rim trong 15 phút.

- Đặc điểm: Mềm thơm, màu vàng đẹp.

Viên thỊt - CQ chuQ

- N guyên liệu ch in h :

- Thịt nạc vai lOOg

- Rau xanh 50g

- N guyên liệu phụ:

- Cà chua nghiên 20g

Nước hành gừng, muối tinh, bột nước vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Băm nhỏ thịt cho vào bát, đổ nước hành gừng, 
muối tinh, bột nưốc khuấy đều, sau đó cho cà chua 
nghiền vào nhào kỹ, nặn thành viên.

+ Đun sôi nước cho các viên thịt vào, thêm rau xanh 
(thái nhỏ), muối tinh đun ít phút là được.

- Đ ặc điểm : Màu tươi đẹp, thơm, không ngấy.
- Chú ý: Khi nhào, cần khuấy kỹ theo một chiều 

nhất định, khi thấy dính là đưỢc. Nưâc phải thật sôi 
mối cho vào.
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Viên mọc thộp cẩm

- N guyên liệu ch ín h ;

- Thịt lợn nạc vai lOOg

- Tôm nõn 3g

- Nấm 3g

- Lõi bắp cải 30g

- Trứng gà 1/2 quả

- Rau thơm 20g

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thơm, muối tinh, dấm, nưốc hành gừng vừa 
đủ, nưốc luộc gà 0,1 lít.

- C ách  làm :

+ Thịt nạc vai băm nhỏ, cho vào bát, đập trứng đánh đều.

+ Tôm nõn, lõi bắp cải, nấm đã ngâm nước băm nhỏ; 
hành, gừng, rau thơm giã lấy nưốc.

+ Trộn đều thịt băm vào các gia vị trên, nặn thành 
viên, hấp chín.

+  Đổ nư ớc luộc g à  v à o  nồi, t r a  m uối tin h , d ấ m , đun  

sôi, v ẩ y  d ầ u  th ơ m , đổ  v à o  m ọ c là  đưỢc.

- Đ ặc điểm : Án mềm, có hương vị đặc biệt.
- Chú ý: Không hấp mọc quá lâu, để viên mọc mềm 

và tươi.
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Món thỊt hình một trời

- Nguyên liệu chính:

- Giò sống 50g

- Trứng gà 1 quả
- Nguyên liệu phụ:
- Dầu thực vật, dầu thơm, xì dầu, nưốc hành gừng, 

bột nưốc, hước lã mỗi thứ một ít.
- Cách làm:
+ Cho giò sống vào bát, đổ nuốc hành gừng, xì dầu, 

muối tinh, bột nưốc và nước trộn đều.
+ Lấy đ ĩa , phết một lớp dầu ở đáy cho giò sôhg dàn 

mỏng, xung quanh để dày hơn, sau đó đập trứng vào 
giữa đ ĩa , đ ư a hấp cách thủy 15 phút là đưỢc.

- Đ ặc điểm: Cách làm đơn giản, tạo hình đẹp mắt, 
ăn béo mà không ngây.

- Chú ý: Giò sôhg cần đánh kỹ với gia vị đến khi 
nhuyễn dính.

Lá bắp cỏi cuốh nem

- Nguyên liệu chinh:

- Lá bắp cải 150g

- Thịt băm lOOg

- Trứng gà 1/2 quả
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- Nguyên liệu phụ:

- Dầu lạc, dầu thđm, bột mì, muối tinh, nước hành 
gừng vừa đủ.

- Cách làm:

+ Lá bắp cải chần qua nước s ô i ,  cắt cõ 10 X 7cm, thịt 
băm tra muối, nước hành gừng, dầu thơm trộn đều.

+ Dùng lá bắp cải cuốn thịt.

+ Đổ dầu lạc ra lập là đun nóng, nhúng nem vào bột 
mì và trứng rồi đem rán vàng.

+ Để lạ i m ộ t í t  d ầ u  tro n g  lập  là , phi h à n h  g ừ n g ch o  

th ơ m , đổ ít  nư ốc lu ộ c th ị t  v à o , ch o  n em  đ ã  r á n , m uối 

tin h  đ u n  c ạ n , v ẩ y  d ầ u  th ơ m  là  đưỢc.

- Đặc điểm: Vị ngon, dễ tiêu hoá, giàu dinh dưỡng, 
nhìn đẹp mắt.

- Chú ý: Không để mặn, khi rán không để to lửa 
quá, dễ bị cháy khét, làm mất chất dinh dưõng.

Nem cuếh như V
Nguyên liệu chính:

Thịt ba chỉ lOOg 

Lòng trắng trứng 1 quả 

Trứng gà 1/2 quả
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- Nguyên liệu phụ;

- Bột nước 30g, muối tinh, rau chân vịt, tôm nõn một ít.

- Cách làm:

+ Thịt lợn rửa sạch, lấy vải sạch thấm khô, thái 
mỏng, băm vụn, cho lòng trắng trứng, bột nưốc, muối 
tinh bóp đểu.

+ Đập trứng đựng trong bát, cho bột nước, muối tinh 
đánh đều, tráng mỏng, lọc thịt băm, rắc thêm ít tôm và 
rau chân vịt cuôh lại, bên ngoài bọc một lốp vải xô sạch, 
đem hấp cách thủy. Khi chín cho ra, lấy mảnh gỗ ép 
nhẹ cho bẹt, bóc bỏ lớp vải xô, cắt miếng mỏng là được.

- Đặc điểm: Màu xanh đỏ nổi bật, mùi vị ngon.

- Chú ý: Khi nhào thịt nên cho hđi nhiều bột nước, 
đánh kỹ. Khi cuôh xong dùng vải xô sạch bọc để giữ 
hình khốĩ. Khi hấp chín để nguội mới cắt.

Thit viên XQO bí xonh

- Nguyên liệu chính:

- Thịt ba chỉ 50g

- Bí xanh (bí đao) 150g

- Nguyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muôi tinh, bột nưóc, nước 
hành gừng vừa đủ.
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- Cách làm:

+ Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch, thái miếng mỏng. 
Thịt xay cho vào bát, đổ nước hành gừng, muối, bột 
nước trộn đều, nặn thành từng viên cho vào dầu đang 
nóng rán vàng gắp ra.

+ Bí đao đảo tái, cho xì dầu muối tinh, sau đó cho 
thịt viên vào xào đến khi bí chín mềm là được.

- Đặc điểm: Viên thịt và bí mềm.

- Chú ý: Không nấu mặn.

Thịt bõm xào súp lơ

- Nguyên liệu chính:

- Thịt nạc 50g

- Súp lơ lOOg

- Nguyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, nưốc hành gừng 
vừa đủ.

- Cách làm:

+ Thịt lợn băm nhỏ, súp lơ rửa sạch, tráng qua nước 
sôi thái nhỏ.

+ Cho dầu vào nồi đun nóng, cho thịt đã ướp nưốc 
hành gừng vào đảo, cho tiếp xì dầu, súp lơ cùng xào, 
cuối cùng tra muối tinh.
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- Đặc điểm; Thơm ngon, giàu dinh dưỡng.

- Chú ý: Thái súp lơ cần đưa dao từ trên xuống, 
tráng qua nưóc sôi để khử mùi ở súp lơ. Khi đổ thịt vào 
dầu không nên đun dầu nóng già quá để thịt tơi.

ThỊt bãm XQO CQ chuQ

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt lợn nạc 50g

- Cà chua lOOg

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, nước hành gừng 
vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Thịt lợn rửa sạch băm nhỏ; cà chua rửa sạch, tráng 
qua nước sôi, bóc vỏ bỏ hạt, thái miếng nhỏ.

+ Đun n ó n g  d ầu , đổ th ị t  b ă m  đ ã  ướp n ư ốc h à n h  g ừ n g  

v à o  đảo, ch o  xì d ầ u , m uôi tin h , tiếp  đó ch o  c à  c h u a , đun 
to  lử a  đ ảo  q u a là  đưỢc.

- Đ ặc điểm : Màu đẹp, tươi ngon, giàu dinh dưỡng.
- Chú ý: Khi cho thịt băm vào, dầu không nóng quá 

để thịt không bị vón cục. Khi cho cà chua vào phải đun 
to lửa đảo nhanh.
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Thịt bỗm nou co, nếmi '

- N guyên liệu ch ín h :

- T h ịt  lợn 5 0 g

- Cà lOOg

- Nấm khô 5g

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, muối tinh, xì dầu, nước hành gừng 

tỏi.

- C ách  làm ;

+ Thịt lợn rửa sạch, băm nhỏ; nấm khô rửa sạch 
ngâm nưốc cho nở, thái miếng nhỏ (nưốc ngâm nấm giữ 
lại để sẵn dùng); cà rửa sạch gọt vỏ, thái miếng mỏng.

+ Đun nóng dầu thực vật, đổ cà vào đảo nhanh cho 
vừa chín thì múc ra; đổ thịt băm ướp nưóc hành gừng 
vào đun chín sau đó cho cà vào trộn đểu, cho tiêp nấm, 
xì dầu, muối tiph, nưốc ngâm nấm, đun sôi chín đều là 

được. f

- Đ ặc đ iểm : Cà tươi ngon, mềm.

- Chú ý: Phải dùng nước ngâm nấm để nấu mối có vị 
ngon, xào cà cần để dầu nóng già to lửa.
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Thit b õ m  XQO b í  x a n h•

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt lợn nạc 50g

- Bí xanh 200g
- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, bột nước, nước 
hành gừng vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Thịt lợn nạc rửa sạch băm nhỏ; bí xanh gọt vỏ, bỏ 
ruột, rửa sạch, thái miếng mỏng.

+ Đun nóng dầu, cho thịt băm, ướp nước hành gừng 
đảo vừa chín, tra xì dầu, muối tinh trộn đều, rồi cho bí 
xanh vào đảo, khi chín mểm đô bột nước đun chín là 
được.

- Đ ặc điểm : Mềm, tươi ngon.

- Chú ý: Món ăn này không nên cho nhiều xì dầu, 
không nấu mặn quá.

Gan lẩm vừng rán
- N guyên liệu ch ín h :

- Gan lợn 50g
- Trứng gà 1/2 quả
- Vừng 20g
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- Bột mì lOg

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, muối tinh, nước hành vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Gan lợn thái miếng mỏng 0,3cm, mỗi chiều rộng 
3cm, ướp muôi, nước lạnh, tẩm bột mì, trứng gà và 
vừng.

+ Đun nóng dầu thực vật, đô gan vào rán chín.

- Đ ặc điểm : Màu tươi đẹp mắt, giàu dinh dưỡng.

- Chú ý: Gan thái đều, bột mì, trứng gà, vừng lần 
lượt tẩm bên ngoài cho đều. Khi rán không nên để dầu 
nóng già quá, đề phòng cháy vừng.

Gon XQO mộc nhĩ

- N guyên liệu ch ín h :

- Gan lợn 50g

- Mộc nhĩ đã ngâm nước 20g
*

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, đường trắng, bột 
nước, nước hành gừng tỏi vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Gan lợn rửa sạch, lọc bỏ màng gân, thái miếng 
nhỏ. Mộc nhĩ rửa sạch thái nhỏ.
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+ Bỏ gan trong bát trộn đều với bột nưốc và muối 
tinh.

+ Nước hành gừng tỏi, mộc nhĩ, xì dầu, đường trắng, 
muôi và bột nước còn lại trộn đểu với một ít nưóc thành 
nưốc sô"t.

+ Đun dầu thực vật thật nóng già, để to lửa, cho gan 
vào đảo nhanh múc ra.

+ Nấu nước sốt rồi cho gan vào đảo đều là đưỢc.

- Đặc điểm : Gan tươi mềm, vị ngon.

- Chú ý: Miếng gan cần thái nhỏ, đun to lửa cho dầu 
thật nóng hãy cho vào, không đảo lâu, ảnh hưởng đến 
hương vị.

Dưq chuột xào gan lợn
- N guyên liệu ch ín h :

- Gan lợn lOOg
- Dưa chuột 40g
- Mộc nhĩ đã ngâm nước lOg.
- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muôi tinh, bột nước, nưóc 
hành gừng tỏi mỗi thứ một ít.

- C ách  làm :

+ Gan lợn rửa sạch, thái mỏng, trộn bột nưốc, rán 
chín để sẵn.
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+ Dưa chuột rửa sạch, thái mỏng, mộc nhĩ rửa sạch 
thái nhỏ, cho vào xào dầu trước, rồi đổ gan, nước hành 
gừng, sau đó cho xì dầu, muối tinh, một ít nước luộc 
thịt, đun sôi, cho thêm ít bột nước vào đun chín làm 
nước sô"t.

- Đặc điểm: Bóng, mềm, giòn, thơm.

- Chú ý: Do gan sống mềm nhão nên có thể cho bột 
khô trộn đều. Khi cho vào chảo dầu cần để to lửa, dầu 
phải nóng, thao tác nhanh, không đảo kỹ.

Nem trứng kim ngôn

- N guyên liệu ch ín h :

- Trứng gà 1 quả

- Thịt lợn nạc 30g

- Thịt mỡ lOg

- N guyên liệu  phụ:

- Muối tinh, bột nưốc, nước hành gừng vừa đủ.

- C ách  làm : ■

+ Đập trứng, tách riêng lòng trắng lòng đỏ đựng 
trong hai bát, mỗi bát cho ít bột nước, muối tinh đánh 
đều. Thịt lợn nạc băm, ướp nước hành gừng, muôi tinh 
làm nhân nem.

+ Lập là đun nóng, cho thịt mở vào rán lấy mõ nước,
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đổ lòng trắng trứng tráng mỏng, lấy nhân thịt nạc cuộn 
lại thành nem. Cũng làm như vậy với lòng đỏ trứng.

+ Để hai loại nem ở hai bên bát, hấp cách thủy 10 phút, 
sau đó đổ nước sốt nấu bằng bột nước lên trên là đưỢc.

Lop xưdng - trứng XQO

- N guyên liệu ch ín h :

- Trứng gà 1 quả

- Lạp xưòng 8g

- Dưa chuột 8g

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, muổì tinh đủ dùng.

- C ách  làm :

+ Trứng gà đập đựng trong bát, lạp xưòng thái vụn; 
dưa chuột rửa sạch gọt bỏ vỏ, bỏ hạt, thái vụn để sẵn.

+ Cho lạp xưòng, dưa chuột đã thái vụn đánh lẫn 
đều với trứng.

+ Đun nóng dầu, cho trứng đã đánh lẫn lạp xưòng, 
dưa chuột vào xào chín là đưỢc.

- Đ ặc điểm : Đẹp mắt, ăn bổ.

- Chú ý: Khi xào, dầu cần nóng, thao tác nhanh, 
không để trứng chín kỹ quá hoặc để cháy. Món trứng 
cần mềm, tđi.
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Cà chuQ  xào trứng

- Nguyên liệu chính:

- Cà chua lOOg

- Trứng gà 1 quả

- Nguyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, muối tinh, đường trắng vừa đủ.

- Cách làm:

+ Cà chua rửa sạch, bỏ cuôhg, thái mỏng, nhỏ dài 
l,5cm. Đập trứng đựng trong bát, thêm ít muối đánh 
đều.

+ Đun nóng dầu, đổ trứng vào xào chín múc ra. Sau 
đó xào tiếp cà chua, cho đưòng, muối tinh đảo đều rồi 
đổ lẫn với trứng xào qua là đưỢc.

- Đặc điểm: VỊ ngọt mặn, màu đẹp, giàu dinh 
dưỡng.

- Chú ý; Cà chua cần thái nhỏ. Khi xào cần để to 
lửa, dầu đun nóng, động tác phải nhanh.

ThỊt rim trứng

- Nguyên liệu chính:

- Thịt lợn thái sỢi 30g

- Trứng gà 1 quả

7 - MAGTKM&TM 97



- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, nưóc luộc thịt vừa 
đủ.

- C ách  làm :

+ Đập trứng để trong bát, cho muối trộn đều để sẵn 
dùng.

+ Đun nóng dầu, đổ thịt vào xào chín, đổ bát trứng 
vào xào, khi trứng vón cục thì cho xì dầu, nưóc luộc 
thịt, đun tiếp 2 -3 phút là đưỢc.

- Đ ặc điểm : Mềm, tươi ngon, giàu dinh dưỡng.

- Chú ý: Khi xào cần để to lửa, dầu đun thật nóng.

Cá chép om thịt, mộc nhĩ

- N guyên liệu ch in h :

- Cá chép lOOg

- Thịt lợn ba chỉ lOg

- Mộc nhĩ đã ngâm nước lOg

- Rau thơm một ít.

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, dầu thơm, muôi tinh, rưỢu, xì dầu, 
dấm, hồi hương, hành, gừng một ít vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Thịt ba chỉ thái sỢi; mộc nhĩ rửa sạch thái sỢi. Rau 
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thơm cắt đoạn dài Icm; cá làm sạch, cách Icm hai bên 
mình cá lại khía một nhát dao, cho muôi vào ướp 
khoảng 10 phút.

+ Đun nóng dầu, cho cá vào rán vàng gắp ra.
+ Đun nóng dầu, cho thịt ba chỉ, hành, gừng, hồi 

hương vào phi thơm, tra tiếp xì dầu, dấm, muối tinh và 
một ít nước. Khi nước sôi cho cá đã rán, mộc nhĩ vào 
đun nhỏ lửa khoảng 15 phút, nhặt hết hành, gừng, hồi 
hương, nếm vừa, vẩy dầu thơm, rắc rau mùi, cho ra đĩa.

- Đặc điểm: Tươi mềm, không ngấy, giàu dinh 
dưỡng.

- Chú ý: Cần chọn loại cá tươi. Khi rán cá phải đun 
cho dầu nóng già để khỏi dính chảo. Không nấu mặn 
quá, sẽ mất ngon.

Canh viên CQ

- N guyên liệu ch ín h :

- Cá lọc bỏ xương lOOg

- Giá đậu 5g ■

- Lòng trắng trứng 1 quả

- N guyên liệu phụ:

- Mỡ nước, muối tinh, rượu, hành, gừng vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Hành thái đoạn, gừng rửa sạch, đập giập, để trong

99



bát, đổ ít nước lã, rượu khuấy đều, ngâm 10 phút, chắt 
lấy nước để sẵn dùng.

+ Cá lọc bỏ hết xương, vảy, thái nhỏ, lấy sông dao 
giần nát, cho lòng trắng trứng, muối tinh, mõ lợn, đánh 
thật nhuyễn.

+ Đổ 0,1 lít nước, cho ít muối tinh, rượu đun sôi để 
sẵn dùng.

+ Nhẹ tay nặn cá thành viên, để trong thìa, thả nhẹ 
xuống bát nưổc lã (nếu thấy viên cá nổi là tốt, nếu chìm 
là đánh chưa kỹ).

Sau đó đổ bát này vào nồi nước sôi (cần nhẹ tay, 
không để viên cá vỡ), đun to lửa đến sôi, hốt bỏ bọt 
váng, chuyển nhỏ lửa nấu chín, đựng ra bát, rắc rau giá 
đậu là được.

- Đặc điểm: Viên cá trắng mịn, nước canh trong, 
ngọt.

- Chú ý: Làm món viên cá khá tỉ mỉ và khó, song chỉ 
cần chú ý thao tác lọc cá, giần nát, đánh nhuyễn là sẽ 
dược.

ThỊt bõm, cò rốt om đậu phụ

- Nguyên liệu chính:

- Đậu phụ lOOg

- Thịt băm 25g

- Cà rốt 50g
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- Lá tỏi tây non 20g

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, muối tinh, xì dầu.

- C ách  làm :

+ Đậu p h ụ  th á i  m iế n g  v u ô n g  m ỗi c ạ n h  l ,5 c m ; c à  rôh 

rử a  s ạ c h  th á i  sỢi, lá  tỏi rử a  s ạ c h  th á i  đ o ạn  d ài Ic m .

+ Đun nóng dầu, đổ thịt băm vào đảo chín; tra xì 
dầu, khi có mùi thơm, cho cà rốt khi chín cho đậu phụ 
và nước (đổ vừa ngập). Lúc đậu phụ om chín mỡ, cho lá 
tỏi, muối tinh.

- Đ ặc điểm : Màu đỏ, xanh, trắng đẹp mắt, ngon, 
giàu dinh dưỡng.

- Chú ý: Cà rốt, lá tỏi cần nấu nhừ. Đậu phụ om kỹ, 
không để nát vụn.

Rau cỏi - lôm nõn - cTộu phụ

- N guyên liệu ch ín h :

- Đậu phụ lOOg '

- Rau cải 50g

- Tôm nõn (khô) lOg
- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, dầu thơm, muôi tinh, bột nưốc, hành 
mỗi thứ một ít.
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- C ách  làm :

+ Đậu phụ thái vuông mỗi cạnh l,5cm; tôm nõn khô 
ngâm nước xong thái vụn; rau cải nhặt rửa sạch thái 
vụn.

+ Đun dầu nóng, phi hành thơm, cho đậu phụ, tôm 
nõn đảo qua rồi cho tiếp rau cải, khi chín tra muôi, 
nước sôl (bậng bột nước), cuối cùng tra dầu thơm.

- Đ ặc điểm : Màu trắng xen lẫn xanh, ăn ngon 
miệng, giàu dinh dưỡng.

- Chú ý: Phi hành thơm nhưng không để cháy. Khi 
múc món ăn ra hãy cho dầu thơm.

Bánh khịt - cTộu phụ
- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt ba chỉ lOOg
- Đậu phụ 50
- N guyên liệu phụ:

- Dầu thơm, xì dầu, muôi tinh, bột nước, hành, gừng 
vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Thịt băm nhỏ, xì dầu, nước hành gừng trộn đều.
+ Đậu phụ bóp nát, trộn đều vói thịt, bột nước, muối 

tinh, dầu thơm, một ít hành băm nhỏ.
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+ Đổ vào bát làm khuôn, đưa hấp cách thủy 15 phút 
là được.

- Đặc điểm: Mềm, thơm, trẻ rất thích ăn.

- Chú ý: Thịt, đậu đều phải nghiền thật nhỏ, khuấy 
trộn kỹ.

Viên thụ - cTộu phụ

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt băm lOOg

- Đậu phụ 50g

- Rau xanh (rau cải xanh, cải thìa, rau chân vịt đều 
được) lOg.

- Trứng gà 1 quả.
- N guyên liệu  phụ:

- Dầu thơm, xì dầu, muối tinh, bột nước, hành gừng, 
mì chính vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Thịt b ă m , đ ậ u  p h ụ  bóp n á t , n ư ốc h à n h  ■ 'gừng, m uối 

tin h , t rứ n g  g à , x ì  d ầ u , b ột n ư ốc t ấ t  c ả  trộ n  đ ều  th à n h  

d ạ n g  sề n  sệ t ; r a u  x a n h  q h ặ t  rử a  s ạ c h , th á i  sỢi đê s ẵ n  

d ù n g.

+ Đun sôi nước, nặn từng viên thịt, đậu phụ nhỏ 
nhúng vào nưóc sôi, cho tiếp rau và muối tinh, cuối 
cùng cho dầu thơm, mì chính.
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- Đặc điểm: Viên mềm, nưóc canh ngọt, giàu dinh 
dưỡng.

- Chú ý: Thịt và đậu cần nghiền thật nát, trộn phải 
thật kỹ đến khi thấy dính thì viên mới bóng đẹp.

Súp cà chuQ ơộu phụ

- N guyên liệu ch ín h :

- Đậu phụ lOOg

- Cà chua 50g

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, muối tinh, gừng, bột nước, nước luộc 
thịt vừa đủ dùng.

- C ách  làm :

+ Cà chua tráng nước sôi, bóc bỏ vỏ, thái mỏng nhỏ. 
Đậu phụ tráng nước sôi thái nhỏ mỗi cạnh Icm để sẵn.

+ Đun nóng dầu, cho gừng vào phi thơm, đổ nước 
luộc thịt, cà chua, đậu phụ, tra muối, mì chính khuấy 
đều. Khi sôi vớt bỏ váng bọt, cho bột nước thành súp.

- Đ ặc điểm : Màu đỏ, t r ắ n g  x e n  lẫ n  đẹp mắt, vị ngon  

hỢp k h ẩ u  vị, ă n  bổ.

- Chú ý: Khi tráng đậu phụ, nước phải thật sôi. Khi 
nấu súp phải để lửa to.
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Conh trứng - cTộu phu - cò chuQ

- N guyên liệu ch ín h ;

- Đậu phụ 50g

- Cà chua 50g

- Trứng gà 1 quả

- N guyên liệu phụ:

- Nước luộc thịt, muối tinh, mì chính, dầu thơm vừa 
đủ.

- C ách  làm :

+ Đậu phụ thái miếng nhỏ mỏng, tráng qua nưóc sôi, 
để ráo; cà chua tráng nước sôi, bóc bỏ vỏ, bỏ hạt, thái 
miếng nhỏ; trứng gà đập đựng trong bát, đánh đều để 
sẵn dùng.

+ Đổ nưốc luộc thịt, đậu phụ, cà chua, muối tinh, mì 
chính vào nồi đun sôi. Sau đó đổ trứng vào khuấy đều, 
tra dầu thơm là đưỢc.

- Đ ặc điểm : Màu sắc đẹp, mềm thơm ngon.

- Chú ý: Không để đậu phụ vỡ vụn.

Canh bí xanh - trúng

N guyên liệu ch ín h :

Bí xanh 50g
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- Trứng gà 1 quả

- N guyên liệu phụ:

- Nước luộc thịt gà, dầu thực vật, muối tinh, mì 
chính vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Bí xanh gọt bỏ vỏ, thái miếng nhỏ; trứng đập đựng
i

tro n g  b á t, k h u ấ y  đ ều  để s ẵ n  d ù n g.

+ Dầu th ự c  v ậ t  đ u n  n ón g , ch o  bí v à o  đ ảo  q u a , để  

nước luộc g à  đ u n  sôi ch o  bí ch ín  m ềm , ch o  trứ n g , m u ố i, 

m ì ch ín h  là  đưỢc.

- Đặc điểm : Canh ngọt, ăn bổ.

- Chú ý: Bí xanh cần thái nhỏ, mỏng, không nấu 
mặn.

III. CÁC MÓN ĂN, UỐNG CHO TRẺ TỪ 4 ĐẾN 6 TUổl

Rqu côu nấu thit

- N guyên liệu ch ín h ;

- Thịt lỢn n ạ c  lOOg

- Rau câu đã ngâm nước cho nở 150g.
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- Nguyên liệu phụ:

- Xì dầu, muối tinh, đưòng, hoa hồi, hành, gừng, dầu 
thơm mỗi thứ một ít vừa đủ.

- Cách làm:

+ Thịt lợn thái mỏng vuông mỗi cạnh l,5cm dày 
0,5cm; hành thái đoạn; gừng thái lát mỏng; rau câu 
nhặt rửa sạch, luộc nước sôi 10 phút, thái nhỏ bằng đốt 
ngón tay để sẵn dùng.

+ Cho dầu thơm, đường trắng vào nồi, đun đến khi 
đường ngả màu vàng, cho thịt, hoa hồi, gừng, hành vào 
đảo tiếp. Khi thịt chín tra xì dầu, muối tinh. Đổ nước 
ngập thịt, đun to lửa cho sôi, chuyển nhỏ lửa nâ”u gần 
nhừ thì cho rau câu vào đun tiếp khoảng 10 phút là 
được.

- Đặc điểm: Rau câu thơm mềm, thịt mềm, giàu 
chất dinh dưỡng.

- Chú ý: Thịt và rau câu đều phải nấu chín nhừ. Khi 
nấu đưòng, thấy ngả màu phải nhanh chóng cho thịt và 
gia vị, không để cháy khét, ăn đắng.

Khoai tôv nấu thịt

Nguyên liệu chính:

Thịt lợn nạc lOOg

Khoai tây gọt vỏ 150g
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- Nguyên liệu phụ:

- Xì dầu, muôi tinh, đường trắng, bột nưốc, hoa hồi, 
hành, gừng, dầu thực vật vừa đủ.

- Cách làm:

+ Thịt thái miếng vuông mỗi cạnh l,5cm, hành thái 
đoạn, gừng thái lát mỏng, khoai tây thái miếng nhỏ vừa 
phải. ,

+ Đun nóng dầu, rán khoai tây chín vàng, múc ra; 
thịt ướp xì dầu cho vào rán chín, múc ra để sẵn dùng.

+ Đổ thịt đã rán vào nồi, cho nước ngập thịt, tra 
muối tinh, đường trắng, hoa hồi, hành, gừng, đun to lửa 
cho sôi rồi chuyển nhỏ lửa ninh gần chín nhừ, cho khoai 
tây, trộn đểu, lúc khoai tây ngấm mặn thì cho bột nưốc 
vào làm nưốc sôh.

- Đặc điểm: Thịt mềm nhừ, khoai tây ngấm vị thịt 
và gia vị, màu vàng, giàu dinh dưỡng.

- Chú ý: Khi rán khoai tây, không nên để dầu nóng 
quá, nếu không dễ bị ngoài cháy trong sốhg. Lúc cho 
khoai tây vào, nếu thấy ít nước, có thể cho thêm. Món 
này cần một lượng nước nhất định, không nấu khô quá.

Củ cài kho thit

- Nguyên liệu chính:

- Thịt lợn ba chỉ lOOg
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- Trứng gà 1 quả

- Củ cải 150g
- N guyên liệu  phụ:

- Xì dầu, muối tinh, hồ tiêu bột, bột nước, hành, 
gừng, dầu thực vật vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Thịt thái miếng vuông mỗi cạnh l,5cm; củ cải thái 
vừa phải; hành thái đoạn, gừng thái lát mỏng; trứng gà 
đập đựng trong bát, cho bột nước vào khuấy đều.

+ Bỏ thịt vào trứng trộn đều, đưa vào dầu đun nóng 
già rán vàng gắp ra.

+ Cho thịt đã rán vào nồi, đổ nưâc vừa ngập thịt, tra 
xì dầu, muối, hành gừng, đun sôi, hớt bỏ bọt váng, 
chuyển nhỏ lửa kho gần nhừ, cho củ cải vào tiếp tục 
kho đến khi củ cải nhừ, thêm ít bột nưốc làm nước sô"t.

- Đ ặc điểm : Thịt mềm nhừ, củ cải thơm, vị ngon, 
màu vàng.

- Chú ý: Có thể dùng cà rốt kho cùng củ cải. Để bớt 
mùi, cần tráng qua nước sôi trước khi kho càng tốt.

Khooi tôụ hổm thịt bò

N guyên liệu  ch ín h :

Thịt bò lOOg

Khoai tây 150g
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- N guyên liệu phụ:

- Xì dầu, muôi tinh, hành, gừng, hoa hồi, bột nưốc, 
dầu thực vật vừa đủ dùng.

- C ách  làm :

+ Thịt bò thái vuông mỗi cạnh 2cm, tráng qua nước 
sôi, cho vào nồi đổ nước, tra hành, gừng, hoa hồi, xì 
dầu, đun sôj chuyển nhỏ lửa ninh nhừ (trong khoảng 2 
giò), múc ra; khoai tây rửa sạch, gọt bỏ vỏ, thái to vừa 
phải, đưa vào rán hơi vàng (để nhỏ lửa) gắp ra.

+ Cho dầu thực vật, xì dầu, nước thịt bò, muôi tinh 
đun sôi, đô thịt bò và khoai tây rán vào nấu sôi, chuyển 
nhỏ lửa hầm trong 15 phút, cho to lửa, tra bột nước vào 
làm nưốc sôt.

- Đ ặc điểm : Món ăn màu vàng thẫm, bóng, thịt 
nhừ, vị ngon.

Củ cài nau Ihịt bò
- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt bò chín lOOg

- Củ cải 150g

- Rau thơm lOg

- N guyên liệu phụ:

- Nước thịt bò 0,2 lít; muôi tinh, bột nước, dầu thơm 
vừa đủ.
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- C ách  làm :

+ Thịt bò chín thái vuông mỗi cạnh 2cm, củ cải (gọt 
vỏ), thái vuông mỗi cạnh 2cm, tráng qua nước sôi; rau 
thơm rửa sạch, thái nhỏ.

+ Đổ nước luộc thịt bò vào nồi, tra muối tinh cho vừa, 
đổ thịt bò, củ cải vào đun sôi, chuyển nhỏ lửa nấu trong 
10 phút. Để to lửa, cho bột nưóc vào đun chín, vẩy dầu 
thơm, đảo đều múc ra đĩa, rắc rau thơm lên trên là 
được.

- Chú ý: Thịt bò chín cần dùng loại thịt luộc.

Cà chuQ hổm thjt bò

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt bò lOOg

- Cà chua 50g

- N guyên liệu phụ;

- Dầu thực vật, nước luộc thịt bò, xì dầu, đường, bột
nưóc, hoa hồi, hành, gừng vừa đủ. *

- C ách  làm :

+ Thịt bò rửa sạch bỏ trong nồi, đổ nưốc lã, tra hành, 
gừng, hoa hồi đun sôi, đến khi lấy đũa cắm xiên qua 
được tảng thịt thì dừng.

+ Cà chua rửa sạch, tráng qua nước sôi, bóc bỏ vỏ, bỏ
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hạt, thái miếng nhỏ bằng đốt ngón tay, để trong nồi thứ 
hai, tra đường đun chín nhừ đê sẵn dùng.

+ Vớt thịt bò luộc ra để nguội, thái miếng vuông mỗi 
cạnh 2cín, cho vào nồi đun sôi để nhỏ lửa trong 5 phút, 
đổ tiếp cà chua, nấu thêm 2 -3 phút khi thấy nước đặc 
sánh, cho bột nưốc vào nấu chín là đưỢc.

- Đặc điểm : Thịt bò mềm nhừ, ăn vừa ngọt vừa hơi 
có vị chua.

- Chú ý: Luộc th ị t  bò p h ải đủ nư ớc, k h ô n g  đưỢc ch o  

th ê m  nư ớc k h i đ a n g  luộc dở d an g .

Xương sườn hổm

- N guyên liệu ch ín h :

- Sườn lỢn 200g

- N guyên liệu phụ:

- Xì dầu, muối tinh, đường, hành, gừng, hoa hồi, bột 
nước, dầu thực vật vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Hành thái đoạn, gừng thái lát; xương sườn rửa 
sạch, để ráo nưốc, chặt dài 4cm cho vào bát to, tra xì 
dầu, bột nưóc trộn đều, đem rán dầu cho vàng gắp ra.

+ Đưa sườn đã rán vào nồi, đổ ngập nước, tra xì dầu, 
muổl, đường, hoa hồi, hành, gừng, đun to lửa cho sôi, 
rồi chuyển nhỏ lửa ninh nhừ.
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- Đặc điểm: Mềm nhừ, thơm ngon, màu vàng sữa.

- Chú ý: Sườn tẩm bột rán phải để to lửa, lật đều. 
Nếu để dầu nguội, rán không tốt, bột dễ bị rời rã, khi 
hầm mất ngon.

Sudn chuQ  n g ọ t

- Nguyên liệu chính:

- Sườn lợn 200g

- Nguyên liệu phụ:

- Đường, dấm, xì dầu, hành, gừng, dầu thực vật vừa 
đủ.

- Cách làm:

+ Chặt sườn thành từng đoạn dài 4cm, ướp xì dầu 
trong 20 phút, đem cho vào chảo dầu đang nóng rán 
vàng, gắp ra để ráo.

+ Cho tiếp sườn vào nồi, đổ nước ngập, tra xì dầu, 
đường, hành, gừng đun sôi, chuyển nhỏ lửa ninh nhừ 
(trong khoảng 1 giờ), tra dấm, đến khi nước gần cạn, 
đặc sệt, múc ra bát là được.

- Đặc điểm: Thịt mềm có mùi gia vị, ăn chua ngọt, 
màu bóng mượt.

- Chú ý: Sườn cần phải rán chín. Khi thấy nhừ, cho 
dấm vào đun gần cạn, không nên cho dấm sốm.
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Thịt noíi nõn bâp coi, mộc nhĩ

- Nguyên liệu chính:

- Thịt lợn nạc 50g

- Nõn bắp cải lOOg.

- Mộc nhĩ (đã ngâm nưốc cho nở) 25g.

- Nguyên liệu phụ:

- Mỡ lờn, muối tinh, bột nưốc, hành gừng, nưóc luộc 
thịt, dầu thực vật vừa đủ.

- Cách làm:
+ Nõn bắp cải thái lát nhỏ; mộc nhĩ rửa sạch, thái 

nhỏ; thịt nạc thái nhỏ, cho vào nồi, tra bột nước, muối 
tinh trộn đểu, chao dầu nóng để ráo.

+ Mỡ lợn đun sôi, phi hành, gừng, cho nõn bắp cải, 
mộc nhĩ đảo qua, đổ nước luộc thịt, muối, đun sôi, cho 
thịt đã rán vào, thêm bột nước cho sánh là được.

- Đặc điểm: Tươi ngon, bóng đẹp.

- Chú ý: Có thể thay nõn bắp cải, mộc nhĩ bằng dưa 
chuột, củ niễng, rau chân vịt, cà rốt, đậu côve, khoai 
tây v.v...

Thjt nấu súp lơ CQ chuQ

- Nguyên liệu chính:

- Thịt lợn nạc 50g
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- Súp lơ lOOg

- N guyên liệu phụ:

- Cà chua 15g

- Xì dầu, đường trắng, muối tinh, bột nưốc, nước lã, 
dầu thực vật vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Súp lơ thái nhỏ, tráng qua nưóc sôi, để ráo nước.

+ Thịt lợn nạc thái mỏng, nhỏ để trong bát, cho bột 
nước, muối trộn đều, đưa vào chảo dầu nóng rán chín 
gắp ra.

+ Xào cà chua bằng dầu, cho đưòng, xì dầu, muối, 
nước; khi sôi cho súp lơ, thịt, thêm bột nước cho sánh.

- Đ ặc điểm : Màu hồng nhạt, vỊ chua ngọt.

- C hú ý: Khi xào cà chua, không nên đun dầu nóng 
quá.

Cài xào gon Ign

- N guyên liệu ch in h :

- Gan lợn 50g

- Nõn rau cải lOOg
- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, dầu thơm, xì dầu, muối tinh, bột 
nước, bột khô, hành, gừng, tỏi vừa đủ.
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- Cách làm:

+ Gan lợn lọc bỏ màng gân, rửa sạch thái miếng 
mỏng. Rau cải nhặt rửa sạch, thái nhỏ.

+ Gan đã thái đem tẩm bột khô cho đều, chao qua 
dầu nóng múc ra để ráo dầu. Rau cải xào dầu, khi ra 
nước múc ra; cho hành, gừng, tỏi, xì dầu, muối, bột 
nước khuấy đều làm nước sô"t.

+ Đun n ón g d ầu , ch o  nước sô"t g ia  vị đ ã  c h ế  s ẵ n  t rê n  

v ào , k h i sôi, đ ặ c  sá n h , v ẩ y  d ầ u  th ơ m , ch o  g a n  lợn, r a u  

c ả i trộ n  đ ều  là  đưỢc.

- Đặc điểm: Tươi mềm, ăn mát, thơm, giàu châ't 
dinh dưỡng.

- Chú ý: Điều quan trọng nhất khi chê biến món này 
là gan lợn chao dầu, để dầu nóng quá, gan hóa cứng, 
dầu nguội quá, gan dễ bị bong hết bột nên cần giữ cho 
dầu nóng vừa phải.

Trứng gà XQO rau chôn v|t

- Nguyên liệu chính:

- Trứng gà một quả

- Rau chân vịt 200 g

- Nguyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, muối tinh vừa đủ.
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- Cách làm:

+ Đập trứng, đựng trong bát, cho ít muối khuấy đểu. 
Rau chân vịt nhặt rửa sạch, thái đoạn ngắn để sẵn 
dùng.

+ Đun nóng dầu, đổ trứng vào xào chín, múc ra.

+ Số dầu nóng còn lại, cho rau vào xào, thêm ít muối, 
sau đó đổ trứng đảo qua là đưỢc.

- Đặc điểm: Tươi ngon, đẹp mắt, ăn bổ.

ThỊl XQO CQ chuQ, CQ ghém

- Nguyên liệu chính;

- Thịt lỢn nạc 50g

- Cà chua 50g

- Cà ghém lOOg

- Nguyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, hành, gừng, tỏi, 
bột nước vừa đủ.

t

- Cách làm:
+ Thịt thái mỏng, miếng nhỏ, để trong bát, cho bột 

nước, muối trộn đều, đưa vào chảo dầu nóng đảo 
nhanh, múc ra để ráo dầu; cà chua rửa sạch thái miếng 
nhỏ, cà gọt vỏ thái nhỏ, đưa vào dầu nóng đảo chín 
vàng múc ra.
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+ Cho dầu tiếp vào đun nóng, phi hành gừng tỏi cho 
thơm, đổ thịt, xì dầu vào đảo đều, cho một ít nưóc, thêm 
ít muối, đổ cà chua, cà ghém vào đun sôi, thêm bột nước 
cho sánh.

- Đặc điểm: Cà ăn mềm nhừ, thơm ngon.

- Chú ý: Cà thái xong, nên phơi nắng 1-2 giò sẽ đỡ 
tốh dầu mỡ. Khi rán cà cần để to lửa, đảo lật nhanh để 
khỏi cháy, nhưng cũng không nên múc cà ra sốm khi 
chưa ngả màu.

CÒ nhối thit
- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt lợn lOOg

- Cà 200g

- Trứng gà 1 quả

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, dầu thơm, xì dầu, muối tinh, hành, 
gừng, bột mì vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Thịt băm nhỏ để trong bát; tra xì dầu, muối tinh, 
nưốc hành gừng, dầu thơm, trộn đều làm nhân. Cà rửa 
sạch, gọt bỏ vỏ, bổ đôi hoặc bổ bôh tuỳ to nhỏ, móc ruột, 
cho thịt vào nhồi.
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+ Đập trứng đựng trong bát, thêm bột mì, đánh 
nhuyễn. Nhúng miếng cà đã nhồi thịt vào đem rán đến 
khi trong chín, ngoài vàng là đưỢc.

- Đặc điểm: Trong ngoài đều mềm, thơm, màu vàng 
đẹp.

- Chú ý: Miếng cà nhiều thịt cần tẩm đều trứng bột. 
Khi rán giữ cho dầu nóng vừa phải, phòng ngừa trong 
sống ngoài cháy.

Thịt om độu côve

- Nguyên liệu chính:

- Đậu côve 200g

- Thịt lợn nạc 50g

- Nguyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, xì dầu, muối tinh, tỏi, bột nưốc, 
hành, gừng vừa đủ.

- Cách làm:

+ Đậu côve nhặt rửa sạch, thái sỢi dài 2cm tráng qua 
nước sôi, để ráo. Thịt lợn thái móng, nhỏ.

+ Đun nóng dầu, cho thịt ưốp nưốc hành gừng tỏi, xì 
dầu, muối vào đảo nhanh. Khi thịt chuyển màu, cho 
côve vào đảo qua, thêm ít nước, om một lát, đổ bột nước 
vào cho sánh.
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- Đặc điểm: Đậu mềm nhừ, thịt tươi thơm.

- Chú ý: Tráng đậu qua nưốc sôi sẽ dễ xào hơn, đậu 
vẫn giữ được màu xanh. Đậu phải đưỢc om kỹ cho chín 
nhừ.

Conh bí xanh nốíi tôm khô

- Nguyên liệu chinh:

- Bí xanh 200g

- Tôm nõn khô lOg

- Nguyên liệu phụ;

- Dầu lạc, muối tinh vừa đủ.

- Cách làm:

+ Bí xanh gọt vỏ, bỏ ruột, thái miếng dày. Tôm khô 
rửa sạch, ngâm nưóc ấm cho nỏ, để sẵn dùng.

+  Đ u n  n ó n g  d ầ u , ch o  bí x a n h  v à o  đ ảo , s a u  đó ch o  

tô m , m u ố i đ ảo  đ ều , th ê m  ít  n ư ốc, đ u n  đ ến  k h i bí ch ín  

đ ều , n g ấ m  m uối là  đưỢc.

- Đặc điểm: Canh ăn ngọt, giàu canxi, vitamin c.
- Chú ý: Món này phải nấu nhừ, không được ăn 

giòn.
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Thịt xào giá ơệu xonh

- N guyên liệu ch ín h :

- Giá đậu 200g

- Thịt lợn nạc 50g

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, muôi tinh, xì dầu, nước hành vừa đủ.
- C ách  làm :

+ Giá đậu nhặt rửa sạch, để ráo nước; thịt lợn thái 
thành sỢi mảnh, ướp nước hành.

+ Đun nóng dầu, cho thịt vào đảo, khi đổi màu tra xì 
dầu, trộn đều. Lúc thịt hơi quăn lại thì múc ra.

+ Cho giá đậu vào chảo dầu nóng đảo chín tái, tra 
muối, cho thịt xào đến khi giá đậu chín.

- Đ ặc điểm : Giòn, mềm, thơm, ăn mát.

- Chú ý: Thịt và giá đậu phải xào riêng, sau đó mdi 
đưa chúng vào xào.

Trứng - thịt rán
- N guyên liệu ch ín h :

- Trứng gà 1 quả
- Thịt lợn nạc 50g
- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, muổi tinh, hành thái nhỏ.
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- C ách  làm :

+ Đập trứng đựng trong bát, cho thịt lợn băm hành, 
muối, khuấy thật nhuyễn đều.

+ Đun dầu nóng, đổ trứng đánh lẫn thịt vào đậy 
vung để nhỏ lửa 5-10 phút. Khi ngửi thấy mùi thơm thì 
mở vung, thấy phần giữa miếng trứng phồng lên, lật 
rán tiếp mặt trên.

-I- Thái trứng thành miếng cho ra đĩa.

- Đặc điểm : Mềm xốp, thơm, giàu dinh dưỡng.

- Chú ý: Khi cho trứng vào, phải đậy vung, để nhỏ 
lửa.

Thịt gò nấu mõng

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt gà tơ 200g

- Măng đã ngâm nưốc 50g

- N guyên liệu phụ:

- Xì dầu, muối tinh, bột nước, hành, dầu thực vật, 
dầu thơm vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Thịt gà chặt miếng vuông mỗi cạnh 2,5cm, măng 
thái nhỏ, hành thái đoạn.
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+ Đun dầu nóng, cho thịt gà đã ướp xì dầu vào rán 
vàng, gắp ra để ráo hết dầu.

+ Lấy chảo khác, cho ít dầu đun nóng phi hành, đổ 
nưóc, xì dầu, muối, măng, thịt gà vào. Khi sôi vót bỏ bọt 
vàng, chuyển nhỏ lửa hầm hdn 10 phút. Khi nước cạn 
đi một nửa, thịt gà chín nhừ, đun to lửa, nhặt bỏ hành, 
cho bột nước vào để canh đặc sánh, vẩy ít dầu thdm, 
bắc ra.

- Đặc điểm: Màu đỏ bóng, ăn mềm, thđm.

- Chú ý: Khi cho thịt gà vào rán, cần để dầu nóng 
già, khi bên ngoài miếng thịt cứng lại, thì gắp ra. Vì 
thịt gà tđ nên thòi gian hầm không cần lâu, tránh nát 
nhừ quá. Khi thịt nhừ, nưốc còn ít mới ngon.

Cá kho

- N guyên liệu ch ín h :

- Cá (loại to, nạc).
- N guyên liêu phu:

- Xì dầu, muối tinh, đưòng, hành, gừng, tỏi, dầu thực 
vật.

- C ách  làm :

+ Cá làm sạch, cắt khúc dài 4,5cm; hành thái đoạn, 
gừng thái miếng, tỏi thái lát.

+ Đun dầu nóng, cho cá vào rán vàng, gắp ra để ráo.
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+ Cho hành, gừng, tỏi vào đảo qua, tra đường, xì 
dầu, muối, nưốc. Khi nước sôi đổ cá rán vào, chuyển 
nhỏ lửa kho cá chín mềm.

- Đ ặc điểm ; Cá màu đỏ đậm, ăn vừa mặn vừa ngọt.

- Chú ý: Cá cho trẻ em ăn cần chọn loại tươi, con to,
dày thịt mới dễ nhặt bỏ xương. Khi rán không nên kỹ
quá, cá phải mềm, không nên kho quá mặn.

*

Cá tẩm bột - trứng

- N guyên liệu ch ín h :

- Thịt cá trắm cỏ 200g

- Trứng gà 1 quả

- N guyên liệu phụ:

- Xì dầu, muối tinh, đường, bột nước, hành, gừng, 
dầu lạc đủ dùng.

- C ách  làm :

+ Cá lọc hết xương, thái miếng 3x1,5cm, ướp với một 
ít muôi, trộn đều bột nưốc, trứng gà, muôi, xì dầu 
thành dạng hồ.

+ Dầu đun nóng, để to lửa, cho từng miếng cá tẩm 
bột - trứng vào rán vàng gắp ra.

+ Cho ít dầu vừa đủ dính đáy chảo, đổ đường vào 
đun đến khi có bọt, ngả màu vàng, cho bột nưốc, xì dầu,

124



hành, gừng, đun sôi, đổ vào bát đựng cá rán, đưa vào 
nồi hấp cách thủy 20 phút.

- Đặc điểm: Cá mềm, ngoài bóng.

- Chú ý: Khi rán cá tẩm bột - trứng, cần để to lửa, 
dầu phải nóng. Nếu không, lớp bột bên ngoài không 
cứng, khi hấp sẽ bị rời ra.

Mướp xào ơộu phụ
- Nguyên liệu chính:
- Đậu phụ lOOg
- Mướp non 70g
- Nguyên liệu phụ:

- Xì dầu, muối tinh, bột nưác, dầu thực vật vừa đủ 
dùng.

- Cách làm:

+ Đậu phụ thái miếng vuông mỗi cạnh Icm; mướp 
gọt bỏ vỏ, cuốhg, thái vuông mỗi cạnh Icm.

+ Đun nóng dầu, cho đậu phụ, mưốp vàoMảo, múc ra 
để ráo dầu. Phi hành gừng, cho nước, muối, xì dầu, đậu 
phụ, mướp, cho bột nước để làm sánh đặc.

- Đặc điểm: Màu đẹp, mềm, thơm.

- Chú ý: Nếu nấu nhiều, cần chia đậu phụ và mướp 
vào chao dầu nhiều lần, tránh để nát vụn.
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Canh trứng - c à  chuQ

- N guyên liệu ch ín h :

- Cà chua lOOg

- Trứng gà 1 quả

- N guyên liệu phụ:

- Dầu thực vật, dầu thơm, muối tinh, mì chính, bột 
nước, hành, gừng, nước luộc thịt (hoặc nước lã) vừa đủ 
dùng.

- C ách  làm :

+ Cà chua rửa sạch, tráng qua nưóc sôi, bóc vỏ, bỏ 
hạt, thái lát nhỏ; trứng gà đập đựng trong bát khuấy 
đều.

+ Đun dầu nóng, phi hành gừng cho thơm, đổ cà 
chua vào xào, cho nưốc luộc thịt (hoặc nưốc lã) đun sôi, 
tra muối, mì chính, bột nước, đổ trứng vào, thêm dầu 
thơm là đưỢc.

- Đ ặc điểm : Màu sắc đẹp, ăn ngon.

- Chú ý: Cần xào cà chua trưốc khi đổ nưốc; bột nưốc 
chín rồi mối đổ trứng vào.

Canh trúng - tôm khô - rau CQU

- N guyên liệu ch ín h :

- T rứ n g  g à  1 q u ả
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- Tôm nõn khô lOg
- Rau câu lOg
- Rau cả i (cả i thìa, c ả i  xanh đều đưỢc) 50g
- Nguyên liệu phụ:
- Dầu lạc, muổì tinh, mì chính, hành vừa đủ.
- Cách làm:
+ Tôm nõn khô rửa bằng nước sôi, rau câu ngâm 

mềm rửa sạch xé vụn, trứng gà đập đựng trong bát, 
đánh tan; rau rửa sạch thái nhỏ.

+ Đun nóng dầu, phi hành thơm, đổ nước, cho tôm 
khô, đun nhỏ lửa cho sôi kỹ, tra muối, mì chính, rau 
thơm, trứng. Khi trứng chín nổi lên, đổ cả nồi canh 
sang bát to đựng sẵn rau câu là đưỢc.

- Đặc điểm: Canh ngọt, giàu dinh dưỡng, màu sắc 
đẹp.

- Chú ý: Chờ nước sôi mới được đổ trứng vào. Rau 
câu không cho vào nấu.

Trứng cuổh th|t

Nguyên liệu chính:

Thịt thái sỢi lOOg

Trứng gà 1 quả

Bột mì 50g

Hẹ 50g
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- Nguyên liệu phụ:

- Xì dầu, muối tinh, bột nưóc, dầu thực vật vừa đủ.

- Cách làm;
+ Hẹ cắt đoạn dài 2cm; thịt thái sỢi để trong bát, tra 

muối; bột nưóc khuấy đểu, cho vào chảo dầu nóng đảo 
qua múc ra cho ráo dầu, đưa sang nồi khác tra xì dầu, 
muối tinh, hẹ xào thành nhân bánh cuôh.

+ Trứng gà đập đựng trong bát, cho bột mì, nước 
khuấy đều, tráng thành bánh đa.

+ Cho nhân vào cuôh thành bánh đa nem, phêt hồ 
dán kín, đem rán vàng là được.

- Đặc điểm: Màu vàng tươi, thơm mềm, giòn, ăn 
ngon miệng.

- Chú ý: Cuốn nem xong cần phết hồ cho khỏi bong. 
Khi rán không nên để dầu quá nóng, dễ bị sốhg bên 
trong, cháy bên ngoài.

Cá ngũ hương

- Nguyên liệu chính:

- Cá chép (hoặc cá trắm cỏ, cá quả...) lọc bỏ xương
200g

- Nguyên liệu phụ;

- Xì dầu, đường, muối tinh, dầu thơm, hành củ, 
gừng, dầu thực vật vừa đủ.
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- Cách làm:

+ Cá nạc ưốp xì dầu trong 30 phút.

+ Đun nóng dầu, cho cá vào rán vàng, gắp ra để ráo 
dầu.

+ Phi hành, gừng, đổ nưóc, xì dầu, đường, muối tinh, 
cho cá rán vào đun sôi thì chuyển lửa vừa phải, rim 
trong 10 phút cho cạn nưốc là đưỢc.

- Đặc điểm: Mặn ngọt, thơm ngon.

- Chú ý: Cần ướp cá trước khi rán. Rán cá cần để 
dầu nóng già, rán đến khi phía ngoài miếng cá rắn lại 
thì cho ra. Khi rim phải đun đến khi cạn nưốc.

Trúng muổì

Nguyên liệu chính: 

Trứng vịt 10 quả

Nguyên liệu phụ:

Muối tinh 

Hoa tiêu 

Hồi hương 

Quê chi 

Rượu trắng 

Nước

150g 

Ig 

Ig 

Ig 
5g 

0,5 lít

129



- C ách  làm :

+ Trứng vịt rửa sạch, phdi khô, xếp trong hũ.

+ Đổ nước vào nồi, cho muối, hoa tiêu, hồi hương, 
quế chi đun sôi. Khi thấy muối đã tan hết, đem ra đê 
nguội, tra rưỢu, đổ vào hũ (nưốc phải ngập hết trứng); 
nút kín hũ, ưóp trong 30 ngày là lấy ra nấu ăn được.

- Đ ặc điểm : Vị mặn thơm, không ngấy.

- Chú ý: Trứng vịt cần được chọn kỹ, không bị giập 
vỏ. Muối ướp phải hòa nưóc sôi không để mặn quá. Hũ 
phải bịt kín.

Độu phy ngũ hương

- N guyên liệu ch ín h :

- Đậu phụ 200g.
- N guyên liệu phụ:

- Xì dầu, muôi tinh, mì chính, dầu hoa tiêu, hồi 
hương, hành, dầu thực vật vừa đủ.

- C ách  làm :

+ Đậu phụ thái miếng dày 0,8cm, rán vàng, gắp ra 
để sẵn dùng.

+ Cho đậu đã rán vào nồi đổ nưốc ngập, tra xì dầu, 
muối, hồi hương, đun sôi thì chuyển nhỏ lửa rim cho 
ngấm muối và gia vị. Khi nước cạn cho mì chính, hành, 
vẩy chút dầu hoa tiêu là được.
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- Đặc điểm: Mềm thơm.

- Chú ý: Sau khi cắt miếng đậu phụ, cần để ráo 
nưốc. Khi rán cần để dầu nóng già, rán đến khi đậu 
vàng, vỏ ngoài cứng thì gắp ra. Khi rim phải tương đối 
kỹ cho ngấm mặn và gia vỊ.

Lqc ngũ hương

- Nguyên liệu chính:

- Lạc lOOg

- Nguyên liệu phụ:

- Xì dầu, hoa tiêu, hồi hương, quế chi mỗi thứ một ít.

- Cách làm:

+ Lạc rửa sạch, ngâm trong nưóc 4 giò để sẵn dùng.

+ Cho lạc vào nồi, đổ ngập nước, cho hoa tiêu, hồi 
hương, quế chi, xì dầu vào cùng nấu. Khi chín bắc ra, 
để nguội múc ăn.

- Đặc điểm: Ngọt thơm, vừa giòn vừa mềm.

- Chú ý: Lạc cần được nhặt chọn kỹ, loại bỏ hạt mốc 
(lạc mốc rất độc). Trưốc khi nấu cần ngâm lạc trong 
nưốc sạch.
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Ngó sen chu Q  ngọt
- N guyên liệu chính :

- Ngó sen lOOg

- N guyên liệu phụ: Đường trắng, dấm, dầu thơm.

- C ách  làm :

+ Ngó sen gọt vỏ, cắt bỏ đô"t, rửa sạch, ngâm nước sôi 
3 phút vớt ra.

+ Thái mỏng, nhỏ, cho vào bát, trộn đều vối đường, 
dấm, dầu thơm là được.

- Đ ặc điểm : Giòn, mềm, thơm mát, ăn vừa chua vừa 
ngọt rất ngon miệng.

- Chú ý: Cần chọn ngó sen vào tháng 6 âm lịch. Rửa 
sạch trước khi thái lát để giữ được chất dinh dưỡng.

Nộm dưo chuột - lạc• • •

- N guyên liệu ch in h :

- Dưa chuột lOOg

- Lạc 30g

- N guyên liệu phụ: Dầu thơm, muối tinh.

- C ách  làm :

+ Dưa chuột rửa sạch, thái hình sỢi; lạc ngâm nưốc 
cho nở, luộc chín để sẵn dùng.

132



+  C h o d ư a ch u ộ t đ ã  th á i trộ n  lẫ n  lạc đ ã  luộc, t r a  

m u ố i, d ầ u  th ơ m .

- Đ ặ c  điểm : M à u  s ắ c  đẹp m ắ t , ă n  th ơ m  ngon.

- C h ú  ý : C ầ n  chọn dưa chuột tươi non; lạc phải 
ngâm kỹ trước khi luộc mới chín mềm đưỢc.
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MỤC LỤC

T r a n g

Lời nói đầu  5

P hần thứ  nhất  7

NHŨNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI LỤẦ CHỌN VÀ 

CHÊ' BIẾN MÓN ĂN CHO TRẺ NHỎ

I. Tìm hiêu  về d inh  dưỡ n g cho trẻ nhỏ  9

1. Ý  nghĩa của ch ế độ dinh dưỡng hỢp lý 9

2. C hất dinh dưỡng cần cho trẻ nhỏ và đặc điểm 11

3. LưỢng dinh dưỡng các loại cần th iết cho trẻ nhỏ 2 2

4. Triệu trứng thiếu dinh dưỡng và cách chữa 2 3

5. Hiện tượng ngộ độc thức ăn thường gặp và cách  2 7  

đề phòng

II . Chê độ ăn uống  2 9

1. C hế độ ăn uô"ng hỢp lý 2 9

2. K ế hoạch ăn uô'ng đôi vổi trẻ nhỏ 3 3

3. Cách làm  thực đơn theo định lượng 3 7

III. P h ư ơ n g  p h á p  c h ế  biến các món ăn  u ốn g  3 8

1. T ác dụng của nấu nưống 3 8

2. T ác dụng cơ bản của gia giảm (điều vị) 4 0
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3. Phương pháp nấu món ăn cho trẻ  nhỏ 4 1

4. Giảm bốt sự hao hụt ch ất dinh dưỡng khi nấu 4 4  

nướng

5. Cách giám định, xử lý và bảo quản thực phẩm  4 5

P hần th ứ  hai 4 7

MÓN ẢN CHO TRẺ NHỎ THEO ĐỘ TUổI

I. Các món ăn, uống cho trẻ từ  4 đến 12 th án g  4 9  

tuôi

II. Các món ăn, uống cho trẻ từ  1 đến 3 tuôi 7 6

III. Các m ón ăn, uống cho trẻ từ 4 đến 6 tuôi 1 0 6
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