Bánh Chưng Chay
Nguyên liệu:
Ruột Bánh:
- 5 cân Anh (10 chén) nếp dẻo (có thể dùng hiệu Hoa Hồng
của Nhật)
- 2 muỗng cà-phê muối
- 10 giọt màu thực phẩm xanh lá cây (tùy thích)
Gói bánh:
- 3 xấp lá chuối (nếu không có lá tươi, có thể mua loại đông lạnh)
- Dây cột bánh
- Khuôn bánh vuông (bằng gỗ hay bìa cứng, có 4 thành nhưng không có mặt 2 bên) – Có thể dùng
hộp kem vuông, lấy 4 thành, chiều cao khoảng 6 phân. Nếu bạn khéo tay có thể gói vuông đều
được thì không cần khuôn.
Nhân:
- 2 gói (4 chén) đậu xanh không vỏ
- ½ chén dầu ăn (cho béo)
- 1 muỗng cà-phê muối
- 1 muỗng cà-phê bột nêm thảo mộc
- 1 muỗng cà-phê tiêu (quan trọng)
Chuẩn Bị:
{Nếp vo sạch, ngâm 6 tiếng đồng hồ cho mềm. Khi nếp nở, vớt ra cho ráo nước. Trộn 2 muỗng càphê muối, xốc cho thật đều. Có thể pha màu thực phẩm để có màu cho đẹp (nhưng không cần
thiết).
{Đậu xanh ngâm 2 tiếng đồng hồ, nấu chín, tán nhuyễn. Trộn đều với dầu ăn, muối, bột nêm thảo
mộc, tiêu. Chia làm 12 phần, nắn thành hình vuông, mỗi cạnh khoảng 6 phân, bề dày khoảng 1
phân.
{Lấy lá chuối xả đá, rửa sạch, dùng khăn lau khô. Cắt bỏ những chỗ héo, đen. Cắt thành những
miếng như tờ giấy học trò (khoảng 25 phân – 30 phân mỗi chiều). Cắt sẵn 12 sợi dây cột bánh,
mỗi sợi dài khoảng 1 thước.
Cách Làm:
{Xếp lá chuối lên mặt bàn sạch (mặt màu đậm phía dưới). Đặt khuôn lên lá chuối. Lót thêm lá
chuối chính giữa lòng khuôn, sao cho phủ kín đáy và chung quanh thành khuôn. Cho 1 lớp nếp vào
khuôn (khoảng ⅔ chén), trải đều khắp 4 góc. Sau đó, cho 1 phần nhân đậu xanh lên. Cuối cùng,
cho 1 lớp nếp lên trên, phủ kín. Ép bìa lá ngoài thành khuôn để bánh không hở chỗ nào. Lấy khuôn
ra bằng cách nhẹ nhàng và từ từ kéo khuôn về phía vai, chận nếp lá để lá không bong. Xếp lá bên
ngoài thành khuôn lại. Dùng dây cột lại thật chặt 4 chiều như gói quà. (Nhớ đừng cột chặt quá vì
nếu vậy, khi bánh nở ra sẽ có dấu ấn vào dây, không được đẹp.)
{Xếp bánh vào nồi nước. Kê sẵn nhiều lớp lá trong nồi để có mùi thơm, vặn lửa cao. Nước xăm
xắp. Khi nước sôi thì bớt lửa. Lúc nào cũng giữ cho nước sôi đều và phải đậy nắp. Khoảng 2 tiếng
lại mở ra thêm nước sôi vào để nước trong nồi luôn được xăm xắp. (Dùng nước sôi để bánh được
chín đều; nếu dùng nước lạnh thì bánh sẽ sượng.)
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{Theo kinh nghiệm, bánh nhỏ nấu khoảng 6 – 8 tiếng là chín. (Nếu là bánh lớn, cần phải nấu lâu
hơn, từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ.) Sau khi bánh chín, vớt ra. Rửa bánh trong 1 nồi nước lạnh cho
lớp nhựa hết dính vào lá, để bánh có thể giữ được lâu. Để bánh lên mặt phẳng, ép 1 – 2 tiếng cho
nước ra hết, bánh sẽ ráo và giữ được lâu. Không nên ép lâu quá, bánh sẽ cứng. Bánh chưng chay
có thể giữ được hàng tháng nếu rửa sạch và ép cho ráo nước.

Bánh cuốn nhân thịt
chay
Nguyên liệu:
-

Nhân Bánh:
-

2 chén bột gạo
1 chén bột khoai
1/2 chén bột năng
5 chén rưỡi nước
3 muỗng súp dầu ăn

Trộn tất cả hỗn hợp cho hòa tan rồi để đó, chờ
1 giờ sau mới tráng bánh.Trong lúc chờ thì làm
nhân.

300 gr mì căn - 1 cây chả lụa chay
50 gr nấm mèo sợi 1 trái dưa leo xắt sợi - Gía trụng sơ nước nóng Ngò
2 cây tỏi tây lấy phần trắng để hành phi
Nước tương , muối , đường , giấm , bột ngọt , ớt bầm , tiêu

Cách làm:
- Bột gạo + bột năng + bột khoai + muối + dầu ăn + nước hòa tan.
- 1 cây tỏi tây xắt mỏng phi vàng.
- Mì căn xắt hạt lựu nhỏ + nấm mèo đã ngâm nước xã sạch + 1 cây tỏi tây
Xắt nhỏ + 2 muổng dầu sào chung nêm nước tương , muối , đường , bột ngọt , tiêu nếm vừa ăn .
Dùng chảo non-stick để tráng , đổ dầu ăn vào chảo để nóng . Phải chờ chảo nóng rồi để một
muỗng bột vào quấy đều để bột phủ khắp mặt chảo , khoảng 3 phút bánh chín rồi úp chảo ra điã
đã thoa dầu ăn thì bánh trên điã. Sau đó thì bỏ nhân vào giữa rồi cuốn lại.
Trình Bày:
Bày bánh cuốn lên dĩa sắp chả lụa cắt mỏng lên thêm giá trộn với dưa leo rắc hành phi , ngò lên
điã bánh cuốn.
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Bánh Giò Chay
Nguyên liệu:
1 hộp bột bắp (corn starch) 16 oz. (454 g)
2 muỗng canh bột gạo
10 chén nước lọc (10 ½ chén nếu muốn bột
bánh mềm hơn), hoặc 3 lon nước cốt rau cải
trong (vegetable broth, mỗi lon 14.5 oz.) thay
cho nước lọc
1/3 chén dầu ăn
5 lát "ham" chay dày độ ½ phân (có thể thay
bằng 1 miếng 1 x 2 x 4 inch đậu hủ chiên)
10 tai nấm đông cô
1/2 gói nấm mèo
2 củ cà-rốt
1/2 củ sắn khoảng ½ cân Anh
5 tép hành lá (tùy thích)
20 miếng lá chuối cỡ 8 x 12 inch
muối, tiêu, đường, bột nêm thảo mộc
CHUẨN BỊ:
- Nấm đông cô, nấm mèo ngâm nước cho nở, rửa sạch, vắt ráo, thái sợi. Nếu dùng hành lá: rửa
sạch, thái nhỏ. "Ham" chay (hoặc đậu hủ) chiên vàng, thái sợi. Cà-rốt, củ sắn, gọt vỏ, thái sợi. Lá
chuối rửa sạch, lau khô. Xếp một miếng ny-lông (plastic wrap) ở dưới, sau đó đặt một miếng lá
chuối lên trên, theo thứ tự thành một xấp để sẵn một bên.
THỰC HIỆN:
- Làm nhân bánh giò chay: Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào một cái chảo, đặt lên lửa trung bình.
Chờ dầu nóng cho hành lá thái nhỏ vào xào cho thơm (tùy thích). Cho nấm đông cô vào xào sơ.
Cho nấm mèo, củ sắn, cà-rốt vào xào tiếp khoảng 1 phút. Nêm với ½ muỗng cà-phê muối, ½
muỗng cà-phê bột nêm thảo mộc, ¼ muỗng cà-phê tiêu. Sau cùng cho "ham" chay (hay đậu hủ
chiên) vào xào sơ, rồi bắt chảo ra khỏi bếp.
- Khuấy bột bánh giò chay: Dùng một cái nồi to, không dính (non-stick), cho vào đó bột bắp, bột
gạo, nước lọc (hoặc nước dùng rau cải, vegetable broth), 1/3 chén dầu ăn, 1 muỗng cà-phê muối,
1 muỗng cà-phê bột nêm. Khuấy đều cho bột và các gia vị được hòa tan. Đặt nồi lên bếp lửa trung
bình, khuấy đều tay, đừng để cho bột bị đóng cục. Đến khi thấy bột trong và mịn, tức là bột đã
chín. Nhắc nồi ra khỏi bếp và gói bánh ngay. Đừng để bột nguội, bánh sẽ không mướt, mất đẹp và
mất ngon.
- Gói bánh giò chay: Múc 1 vá bột đã chín cho vào giữa miếng lá chuối (đã sắp sẵn). Tải lớp bột ra
cho rộng, cho 1 vá nhân vào giữa lớp bột, rồi 1 vá bột nữa lên lớp nhân. Gấp 2 mí lá chuối và nylông lại, cuộn 1, 2 lần vào cho lá chuối không bị bung ra, gấp 2 đầu của đòn bánh lại, dùng dây
buộc chặt.
- Cũng có thể gói bánh giò theo kiểu bánh ít có 3 góc, rất đẹp. Cách làm: Để 1 miếng lá chuối có
lớp ny-lông phía dưới lên bàn tay, xếp góc theo cạnh chiều dài thành giống như cái phễu, múc một
ít bột cho vào dưới, múc nhân cho vào giữa, và rồi một lớp bột nữa lên trên. Xong gấp lá chuối lại,
rồi gấp lớp ny-lông lại. Dùng dây buộc lại nếu bung.
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- Hấp bánh giò chay: Cho bánh đã gói vào xửng hấp trong vòng 20 phút để bột bánh được mịn trở
lại.

Bánh Khọt Chay 1
Nguyên liệu:
-

1 gói bột bánh khọt.
1 lon nước cốt dừa
1 lon nước lạnh
1 gói tôm chay (chợ VN) + 2 tép hành lá
Một ít đậu xanh cà + dầu ăn hay chai PAM
Rau sà lách và rau các rau thơm
Nước mắm chay ớt , đồ chua.

Cách làm:
- Tôm chay, xào với chút đầu hành trắng và tí gia vị.
- Đậu xanh ngâm qua đêm, hấp chín. Hành lá xắt nhỏ.
- Cho bột vào thau , pha bột nước cốt dừa và nước lạnh cho một tí muối, tí bột nêm, quậy đều cho
hành lá.
- Bắt khuôn bánh khọt lên bếp lửa trung bình. Khi khuôn nóng, thao dầu đều, hay dùng chai PAM
sịt vào khuôn. Múc một muỗng bột đổ vào khuôn khoảng 2/3 khuôn cho đậu xanh và tôm,(Nếu
thích ăn nước cốt dừa cho hành lá xắt nhuyễn, tí bột năng cho sền sệt, tí đuờng, khi đổ bánh cho
nuớc dừa vào, cho tôm chay lên trên. Đậy nắp và canh bánh vàng dòn lấy ra.
Trình bày: Tùy ý của mỗi người.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bánh Khọt chay 2
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Vật liệu:
-

Bột gạo: 300 gr
Nước cốt dừa: 1/3 lon *(hiệu Savoy)
2 chén nước ấm
½ muỗng cafê bột nghệ
2 cây hành lá, cắt nhỏ
Ðậu xanh 50 gr
Chút muối, tiêu, bột ngọt
Ðậu hũ chiên 1 bìa, cắt nhỏ hạt lựu
1 cái củ sắn medium cắt hạt lựu
(nếu muốn giống tôm thì cho ít màu đỏ
(food color) vào nhuộm)
- 1 cây leek

Cách làm:
Hoà bột gạo chung với nước cốt dừa, và 2 chén nước, với hành lá, cho tí xíu muối, bột ngọt, tiêu,
bột nghệ. Ðậu xanh cà vỏ luộc cho mềm mại. Xào củ sắn với củ leek cho thơm, gia vị tí tẹo muối,
đậu hũ cắt sợi chien cho vàng rôi sau đó để nguội cắt như hạt bắp.
Bạn làm bánh này phải có khuôn bánh khọt, cho dầu ăn vào từng lỗ chũng, đổ bột vào, rồi cho đậu
xanh, đậu hũ chiên, củ sắn, đậy nắp lại chừng 5 fút, rồi lấy nắp ra, cho lửa medium thôi, thêm dầu
ăn vào chung quanh rià của bánh cho tróc bánh.
Bạn pha nước tương ngọt, đồ chua thái chỉ và ớt bằm , Nhớ mua rau sống đủ loại , nhất là rau giấp
cá chua chua. Nếu có rau chua nữa thì hết xảy.

Bánh Khúc Chay
Nguyên liệu:
1 gói đậu xanh cà (không vỏ)
1 gói bột nếp (1 cân Anh)
1 cân Anh nếp nguyên hột
1 gói thịt chay khô
½ cây "ham" chay lớn (2 cân Anh)
1 củ hành tây (tùy thích)
1 bó rau dền Mỹ spinach (chỉ lấy lá)
Muối, tiêu, đường, bột nêm, dầu ăn
2 chén nước ấm có pha chút muối và 2 muỗng
canh dầu ăn để nhồi bột
CHUẨN BỊ:
- Đậu xanh ngâm nước cho nở, nấu chín với chút muối, xong tán nhuyễn.
- Thịt chay khô ngâm nước cho mềm, vắt ráo nước, chiên dầu cho vừa vàng tới. Thái hạt lựu.
- "Ham" chay thái hạt lựu.
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-

Nếu dùng hành tây: gọt vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu.
Rau dền Mỹ rửa sạch, xay nhuyễn.
Nếp hột vo sạch, ngâm vào nước lạnh độ 2 giờ, đổ ra rổ cho ráo nước.
Thoa dầu trong xửng để sẵn.

THỰC HIỆN:
Xào nhân
Bắc chảo lên bếp lửa trung bình, chảo khô, cho chút dầu ăn vào, cho hành tây vào xào cho thơm,
cho "ham" chay, thịt chay và đậu xanh tán nhuyễn cùng các gia vị như muối, tiêu, đường, bột nêm
vào xào đều, nêm lại cho vừa ăn, xong bắt ra, để nguội và vò thành từng viên tròn khoảng bằng
trái chanh.
Nhồi bột
Cho bột nếp và rau dền đã xay nhuyễn vào một cái thau, trộn đều lên. Từ từ rưới nước ấm có pha
dầu và muối vào, nhồi đều lên sao cho bột vừa nắn là được. Nhồi bột thành một lọn dài, sau đó cắt
thành từng khúc vừa bọc viên nhân, và cán mỏng ra. Để nhân vào giữa, vo tròn lại, và lăn qua rổ
nếp hột sao cho nếp hột bọc đều ngoài viên bánh.
Hấp bánh
Xếp từng viên bột vào xửng đã thoa sẵn dầu và đem hấp chín trong khoảng 20 phút. Khi thấy nếp
mềm và hột nếp trong lại là được.
TRÌNH BÀY:
Gắp bánh ra đĩa và ăn nóng. Cũng có thể gói lại bằng giấy ny-lông (plastic wrap) và để tủ lạnh ăn
dần.

Bánh Paté Chaud Chay 1
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Vỏ bánh:
1 hộp vỏ bánh làm sẵn (puff pastry sheets,
490g, 2 Ready-to-bake sheets, đông lạnh), có
bán tại các siêu thị.
Nhân:
1/8 cây “ham” nhão chay trắng
1/8 cây “ham” chay mềm đỏ
1/2 miếng gà chay loại nửa con, xắt nhuyễn
1/3 chén đậu Hòa Lan (petit pois) đông lạnh,
xả đá
1/3 chén cà-rốt, thái hạt lựu nhỏ
2 muỗng canh nấm mèo loại cắt sợi sẵn,
ngâm mềm, để ráo
1 muỗng canh củ hành tím (hành hương),
băm nhỏ
1/4 muỗng cà-phê muối
1/2 muỗng cà-phê tiêu
CHUẨN BỊ:
Nhân:
Trộn đều hai loại “ham” chay. Sau đó, trộn đều các vật liệu còn lại (gồm gà chay, đậu Hòa Lan, càrốt, nấm mèo, củ hành). Nêm muối, tiêu cho vừa ăn. (Nhân bánh pâte chaud có chút vị cay tiêu sẽ
ngon hơn.) Chia đều nhân và vắt thành 12 viên, để sẵn.
Vỏ bánh:
Vỏ bánh mang ra khỏi ngăn đá khoảng 30 phút. Trải 2 miếng bột ra, cắt mỗi miếng bột làm 3 theo
đường xếp, rồi cắt lại làm 4 mảnh nhỏ. Đặt 12 mảnh vỏ bánh lên vỉ nướng bánh đã lót sẵn giấy
sáp (parchment paper, màu đục, không dính và khi nướng sẽ không cháy). Để nhân bánh đã chia
đều lên mỗi mảnh vỏ bánh. Ðặt 12 mảnh vỏ bánh còn lại lên trên phần nhân. Dùng nĩa ấn đều
chung quanh bánh để 2 vỏ bánh dính kín lại.
THỰC HIỆN:
Vặn lò nướng ở 375°F. Cho khay bánh vào lò nướng khoảng 18 đến 20 phút. Khi bánh nở và thơm
vàng, lấy ra khỏi lò.
Bánh pâte chaud ăn nóng mới ngon. Nếu bánh làm sẵn trước đã nguội, bạn có thể dùng lò nướng
bánh mì (toaster) hâm lại. Bánh pâte chaud chay có thể làm sẵn, để trong tủ đá một tháng cũng
không sao, khi cần chỉ mang ra nướng. Món này dùng ăn điểm tâm với chút cà-phê thì tuyệt hảo.
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Bánh Paté Chaud Chay 2
Vỏ bánh:
1 cân Anh vỏ bánh làm sẵn (puff pastry) đông
lạnh, có bán tại các siêu thị
Nhân:
2 chén “ham” chay nhão (loại đông lạnh)
1 miếng đậu hủ
1 chén thịt khô chay (loại băm nhỏ), ngâm
nước cho mềm, vắt ráo
1 chén đậu Hòa Lan (petit pois) đông lạnh, xả
đá
1 chén cà-rốt, thái hạt lựu nhỏ
1 muỗng canh củ hành tím (hành hương), băm
nhỏ
¼ muỗng cà-phê muối
½ muỗng cà-phê tiêu
CHUẨN BỊ:
Nhân:
“Ham” chay và đậu hủ bóp nhuyễn. Sau đó, trộn đều các vật liệu còn lại (gồm thịt khô chay, đậu
Hòa Lan, cà-rốt, củ hành). Nêm muối, tiêu cho vừa ăn. (Nhân bánh pâte chaud có chút vị cay tiêu
sẽ ngon hơn.) Chia đều nhân và vắt thành 20 viên, để sẵn.
Vỏ:
Chia vỏ bánh làm đôi, dùng trước phân nửa, phân nửa còn lại cất vào tủ lạnh. Cán bột bánh theo
kích thước 10 inches x 12 inches, bề dày 1/8 inch. Dùng dao bén và thước kẻ sạch, cắt thành 20
miếng vuông nhỏ đều nhau, mỗi miếng vuông khoảng 2 ½ inches. Đặt 20 miếng vỏ bánh lên vỉ
nướng bánh đã lót sẵn giấy sáp (parchment paper, màu đục, không dính và khi nướng sẽ không
cháy). Để nhân bánh đã chia đều lên mỗi miếng vỏ bánh.
Phần bột còn lại trong tủ lạnh, lấy ra và cắt thành 20 miếng vuông dùng để đắp lên nhân. Thoa
chút nước lên bìa bánh trước khi đắp vỏ bánh lên phần đã có nhân. Lấy tay ấn xuống cho 2 vỏ dính
kín lại.
Dùng 1 ly nhỏ với vành ly mỏng, úp trên lên bột bánh. Ấn ly xuống bột bánh để bánh được tròn
đều đặn. Bỏ bột bánh dư còn lại ngoài bìa. Cho bánh vào tủ lạnh khoảng 30 phút cho bánh nở. Khi
sắp nướng, mới lấy ra.
THỰC HIỆN:
Vặn lò nướng ở 375°F. Lấy khay bánh trong tủ lạnh ra. Thoa nước cà-rốt có pha tí dầu ăn lên mặt
bánh cho bóng (nếu không thoa cũng được, nước cà-rốt chỉ để cho có màu, bóng và đẹp). Nướng
từ 18 đến 20 phút. Khi bánh nổi lên, có màu vàng ánh, thì lấy ra khỏi lò. Có thể thử xem bánh đã
chín chưa bằng cách lấy tăm xiên vào bánh, nếu tăm rút ra khô thì bánh đã chín. Bánh pâte chaud
ăn nóng mới ngon. Nếu bánh làm sẵn trước đã nguội, bạn có thể dùng lò nướng bánh mì (toaster)
hâm lại. Bánh pâte chaud chay có thể làm sẵn, để trong tủ đá một tháng cũng không sao, khi cần
chỉ mang ra nướng. Món này dùng ăn điểm tâm với chút cà-phê thì tuyệt hảo.
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Bánh tét Thái nhân mít
dừa non (ngọt)
Nguyên liệu:
-

1 kg nếp
một bó lá dứa
3 - 4 muổng đường
2 muổng dầu ăn
1 hộp mít
1 bịch dừa sợi tươi (để tan đá)
1 lon nước dừa
100 gram dừa tươi bào
lá chuối hoặc lá tre và giây cột
plastic folie

Cách làm:
- lá dứa dùng máy xoay nhuyển, lược lại lấy 1 chén nước
- nếp vo sạch, cho dầu ăn, nước lá dứa và nước dừa (dừa non sợi để dành riêng để làm nhân) trộn
đều ngâm một đêm, vài tiếng sau xới gạo nếp cho thấm đều nước lá dứa
- mít cắt sợi trộn đều với dừa non sợi tươi
- nấu một nồi nước sôi luộc sơ lá tre cho mịn mà
- nếp ngâm một đêm để ráo nước, trộn với dừa bào và đường
- cắt plastic wrap hình vuông, trải 3 lá tre lên, cho 1 lớp nếp vào, cho nhân mít vào chính giữa,
xong cho thêm 1 lớp nếp lên trên mặt nhân, cuốn gọn lại y như bánh tét
- đem luộc chín khoảng 45 phút hoặc 1 tiếng, tuỳ theo mình làm bánh tét lớn nhỏ
Bánh có mùi thơm lá dứa, vừa ngọt, vừa béo của dừa tươi và kèm theo mùi thơm của mít
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Bánh Xèo Chay
Nguyên liệu:
1 gói bột bánh xèo
1 gói đậu Xanh cà (không vỏ)
1 gói tôm chay (ở chợ VN)
2 Miếng Tàu Hủ Chiên
300 g Giá
2 muỗng bột Nghệ
1 lon Nước Cốt Dừa
Nước Mắm chay
Ớt, Bột Nêm, Đường
Rau các loại : sà- lách, cải bẹ xanh, ngò, rau
thơm, ba-rô.
Cách làm:
-

Đậu xanh cà rửa sạch, hấp chín
Tôm chay rửa sạch , xào cho chín
Tàu hủ chiên xắt thành lát mỏng
Giá rửa sạch để ráo nước
Ngò, ba-rô rửa sạch xắt nhỏ
Các loại rau ngâm nước muối loãng rồi rữa sạch
Nước mắm chay, ớt băm nhỏ cho một ít đường

Cách Trộn:
Bột gạo, nước cốt dừa, nghệ, ba-rô, ngò, bột nêm, muối.... đổ nước trộn đều, pha vừa nước
Đổ bánh:
Bắt chảo lên bếp để cho thật nóng, cho dầu thực vật vào, để dầu sôi, múc bột đổ vào chảo , xoay
chảo cho bột lan thật đều bỏ vào 4 lát tàu hủ, tôm chay và ít giá, đậu xanh.
Đậy nắp lại cho bánh chín, sau đó giở nắp ra, dùng cái giá lật mặt bánh qua sau cho thành hình
bán nguyệt, với ra dĩa
Trình bày:
Để bánh ra dĩa. Để 1 dĩa rau cải bẹ xanh, sà-lách rau thơm, nước mắm chay, đồ chua.
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Bào Ngư Xốt Cà Ri
Nguyên liệu:
-

600g mì căn
1 muỗng canh bột cà ri
2/3 muỗng cà phê muối
1 muỗng canh nước tương
1 nhúm tiêu
3/4 muỗng canh đường
1/2 muỗng cà phê bột ngọt (không bắt buộc)
1 ? tách nước dùng (hoặc nước)
2 muỗng canh đường mạch nha

Nước xốt:
- 1/2 muỗng canh bột năng
- 2 muỗng canh nước
Cách Làm:
Đun sôi 4 tách nước với 1 muỗng cà phê muối. Thả các viên bột mè vào và đun sôi khoảng 5phút.
Vớt ra để ráo, xắt thành lát khi bột nguội.
Chiên kỹ những miếng mì căn trong dầu nóng cho tới khi các mặt ửng vàng, để ráo.
Xào bột cà ri với 3 muỗng canh dầu. Đổ gia vị vào, ninh lửa nhỏ cho đường mạch nha tan hết, bỏ
các miếng bột đã chiên vàng vào và đun trong vòng 15phút. Khi nước trong chảo đặc lại, rót nước
xốt lên. Món này ăn nóng hoặc nguội.
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Bì Chay
Nguyên liệu:
-

1 hộp đậu hũ loại firm, 14 ounce
1 củ sắn loại vừa
2 củ khoai tây loại vừa
1 gói miến nhỏ
3 lát ham chay
1 ounce thính bột
1 teaspoon tiêu
1 teaspoon bột nêm chay
1 teaspoon muối
1/2 teaspoon đường
2 cups dầu canola dùng để chiên

Cách Làm:
- Đậu hũ để ráo nước, cắt lát mỏng, chiên vàng, cắt thành sợi nhỏ
- Củ sắn: gọt vỏ, rửa sạch, cắt làm tư, chiên vàng rồi cắt thành sợi nhỏ
- Khoai tây: gọt vỏ, cắt sợi nhỏ, rửa sạch để thật ráo nước, chiên vàng
- Miến: nhúng nước sôi khoảng 45 giây, vớt ra cắt ngắn
- Ham chay chiên sơ, cắt thành sợi nhỏ.
-Trộn chung các thứ đậu hũ, củ sắn, khoai tây, miến và ham.
- Nêm gia vị cho vừa ăn. Sau cùng trộn bột thính cho đều.
Trình Bày:
Bì chay có thể dùng để làm thành các món ăn sáng như bánh mì bì, cơm tấm bì, bún bì và bì cuốn.
Ăn kèm với nước tương chua ngọt và đồ chua.

Bì Cuốn Chay
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Bì Chay 2
Nguyên liệu:
6 lọn bún tàu
2 củ sắn vừa
2 củ carrot
1 vỉ nấm King Oyster (1 vỉ 3 cây) giả làm thịt
2 vỉ tofu chưa chiên (3 miếng 1 vỉ)
3 go’I thính
Chút leak băm nhỏ (hoặc ăn tỏi thì dùng tỏi
cho ngon)
Cách Làm:
Bún tàu chiên phồng trong dầu deep fry để ráo (chú ý khi chiên bún tàu lửa mid. Dầu phải nóng thì
bún mới nở đều)
Carrot bào sợi xào sơ với chút dầu + tí gia vị and tiêu đổ ra rổ Cho ráo.
Củ Sán bào sợi xào cho vừa chín tới với gia vị + chút tiêu, đổ ra rổ Chờ nguội rồi bóp cho ráo nước.
King Oyster Mushoom cắt sợi xào sơ với gia vị.
Tofu cát lát mỏng chiên xong cắt sợi.
Phi 1 ít leak giả mỡ hành để trộn vào bì cho thơm. Còn nếu ăn tỏi thì khỏi phi leak, dùng tỏi băm
đó trộn vào bì là được.
Vắt ráo củ sắn and carrot đã xào rồi thì giũ giũ ra rồi hãy từ từ trộn các thứ lại. Dùng 1 cái thau
lớn, nhẹ tay giũ giũ bún tàu đã chiên ra, sau đó cho mỗi ít củ sắn, carrot, nấm king oyster chút
leak đã phi hoặc tỏi, nhẹ tay trộn sơ để cho độ ẩm của củ sãn làm dịu bún tàu cho đừng bị gãy để
giữ đuoc cọng bì không bị nát, cứ lần lượt trộn như vậy cho tới hết. trong quá trình trộn thì cho từ
từ thính vào cho đều, nhớ nêm nếm cho bì vừa ăn, gia giảm thêm chút muối tiêu và chút đường
cho bì cho đậm đà và vừa miệng.
Bì trộn xong nếu ăn không hết, chúng ta có thể giữ trong tủ Lạnh hơn 1 tuần, với điều kiện là phải
bỏ vào hộp đậy kín nắp lại, và gắp bì cất đi lúc còn nguyên chưa đụng đũa vào.
Bì này chúng ta có thể ăn cho những món như: Cơm tấm bì chay, bì cuốn chay, bún bì chay và
bánh mì bì chay. Chúc tất cả ăn ngon miệng.
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Bò Nấu Tiêu Chay
Nguyên liệu:

- 300g bò cục tàu hũ ki
- 2 muỗng cà phê tiêu sọ
- 6 chuối tiêu xanh
- 600gr khoai tây bi gọt sạch vỏ
- 1 muỗng canh paste
- 4 muỗng canh hành boa rô băm nhuyễn
- 2 muỗng canh bột nêm chay
- 2 muỗng cà phê muối
- 1 muỗng canh đường
- 4 muỗng canh dầu ăn
Cách làm:
1. Bò cục cho vào nước ngâm nở mềm.
Khoai tây bi gọt bỏ cắt miếng vừa ăn chiên
vàng.
2. Hành boa rô xào vàng thơm thêm
tiêu xanh, tiêu sọ xào cho lên mùi sau
đó cho cà paste vào xào cho lên màu
14

rồi cho bò đã ngâm mềm vào ướp
khoảng 15 phút cho ngấm.
3. Sau đó cho nước dùng chay vào xâm xấp, nấu sôi lên cho khoai tây bi đã chiên vào nấu chín. Nêm gia
vị vào vừa ăn.
4. Món ăn có màu đẹp, thơm mùi tiêu là được.

Bông Cải Chiên
Nguyên liệu:
- 1 bông cải trung bình, khoảng ½ kg
- 1 ¾ chén bột mì tư nổi
- 1 chén nước dùng chay + 1 chén nước
(hoặc 2 chén nước + 1 muỗng cà-phê
bột nêm nấm)
- 2 giọt màu vàng
- ½ muỗng cà-phê đường cát trắng
- Một chút tiêu
- Một chút muối
- Dầu canola (hoặc có thể dùng dầu ô-liu)
- Sà-lách, cà chua, dưa leo (để trang trí)
- Nước xốt chua ngọt (có bán ở tiệm thực
phẩm)
Cách Làm:
- Bông cải tách ra thành từng bông nhỏ, rửa với nước muối để ráo.
- Hòa bột mì với nước + đường + muối + tiêu + bột nêm nấm, màu vàng. Để nửa tiếng cho bột
nở.
- Bắc chảo dầu lên bếp. Khi chảo dầu nóng gắp từng nhánh bông cải nhúng vào bột, thả vào dầu
chiên vàng.
Trình bày:
- Để chén xốt chua ngọt vào giữa đĩa, sau đó đặt bông cải chiên chung quanh.
- Cắt cà chua, dưa leo hay các loại sà-lách trang trí chung quanh đĩa.

Bò Ngũ Vị Hương
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Nguyên liệu:
-

600g mì căn
1 muỗng canh dầu mè
4 quả hồi hương
1 miếng vỏ quế
3/4 muỗng càphê muối
1 muỗng canh đường
1 muỗng canh đường mạch nha
1 muỗng cà phê bột ngọt
1 ½ muỗng canh xì dầu
1 ½ tách nước

Cách Làm:
Thả mì căn vào nước đang sôi trong vòng 5 phút, vớt ra chờ bột nguội, xắt thành từng lát dầy,
chiên vàng trong dầu nóng, để ráo.
Xào gia vị trong 2 muỗng canh dầu.
Cho mì căn, hồi hương, vỏ quế vào đảo thường xuyên ở nhiệt độ thấp.
Khi nước gần cạn, chế dầu mè, trộn đều và múc ra, xắt bột thành từng miếng lúc dọn lên bàn ăn.
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Bún Bò Huế Chay
Nguyên liệu:

- 70gr cốt súp chay
- 200g chả quế chay
- 100g chả lụa chay
- 50g bò lát chay khô
- 3 cây xả đập dập
- 2 muỗng canh ớt xa tế
- 2 muỗng canh dầu điều
- 1 muỗng canh nước mắm ruốc chay
- 1,5kg sợi bún to
- Ăn kèm rau sống các loại
Cách làm:
1. Bò lát ngâm nở mềm, ướp 1 muỗng
canh cốt súp chay, 1muỗng canh dầu
ăn khoảng 5 phút.
2. Bắc lên bếp đun trên lửa lớn cho
chín thơm. Cho 2,6 lít nước lạnh vào
nồi cùng với 70gr cốt súp chay nấu sôi.
3. Thả xả cây đập dập vào. Nêm dầu
điều, ớt xa tế, mắm ruốc chay vào là
được.
Thưởng thức:
1. Chần bún cho vào tô, xếp chả quế chay, chả lụa chay, bò lát chay lên trên chan nước dùng vào.
2. Ăn nóng với rau sống và nêm ít sa tế vào rất ngon.

Bún Măng Chay
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Nguyên liệu: Bốn khẩu phần
- 14 oz. (396 g) đậu hũ tươi
- 1 pound măng khô
- 10 nấm đông cô hay nấm hương
- một cây mì căn
- một gói bún khô
- gừng, chanh, ớt
- 5 cups nước súp đã nấu sẵn
- 1/4 cup boa-rô xắt mỏng (chopped leeks)
- 2 tablespoons dầu canola
- 1 teaspoon muối
- 1 teaspoon bột nêm chay natural vegetarian
seasoning
- 2 tablespoon nước tương
Cách Làm:
Giai Đoạn Một: Sửa Soạn
- Đậu hũ: cắt thành từng miếng nhỏ, khoảng 3x2x1 cm, chiên với dầu canola thật nóng, cho đến
khi vàng, vớt ra, để ráo dầu.
- Nấm đông cô hay nấm hương: ngâm trong nước ấm khoảng 30 phút cắt miếng.
- Mì căn: thái miếng vừa ăn, ướp đường, nước tương, bột nêm chay xong để khoảng một giờ cho
thấm.
- Đun nóng chảo với 1 tablespoon dầu cho boa-rô trước, sau đó cho mì căn, đậu hũ, nấm đông cô
hay nấm hương, nêm gia vị và xào đều cho thấm.
- Măng khô: ngâm nước ấm một đêm, xả sạch, rồi luộc độ 20 phút vớt ra rửa bằng nước lạnh, rồi
lại đem luộc như thế lần thứ hai hoặc lần thứ ba cho đến khi mềm, rửa sạch vắt khô nước, chọn
những phần non cắt thành miếng vừa ăn. Ướp với gia vị.
- Bún khô: bắc nước sôi, luộc vừa mềm, xong xả nước lạnh rồi để ráo nước.
Giai Đoạn Hai: Cách Nấu
- Đổ 5 cups nước súp vào nồi, có thể thêm vào vài lát gừng nấu sôi, cho măng vào hầm vừa mềm,
kế đó cho đậu hũ, mì căn và nấm, đợi sôi lại và nêm nếm cho vừa miệng, rồi tắt lửa.
Giai Đoạn Ba: Trình Bày
- Khi ăn, bỏ bún vào tô, múc nước súp có măng, nấm, đậu hũ, rắc tiêu, ngò.
- Có thể cho thêm nước tương gừng nếu muốn.
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Bún Mọc Chay
Bún mọc nấu từ các nguyên liệu chay như nấm rơm,
đậu phụ... Món bún nấu khéo nhìn rất bắt mắt.
Nguyên liệu:
-

2 bìa đậu phụ.
1/2 cây chả lụa chay.
1 miếng tàu hũ chay.
200g bún tươi.
5 tai nấm mèo (mộc nhĩ).
100 g nấm rơm.
1 củ cải muối.
1 khúc tỏi tây.
Rau sống, chanh, ớt, muối, nước tương. Nước dùng nấu từ củ cải, cà rốt.

Cách làm:
- Nấm mèo ngâm nở, thái sợi. Chả lụa chay thái sợi. Nấm rơm rửa sạch, chần nước sôi, thái sợi. Củ
cải muối, rửa nước sôi thái nhỏ. Tỏi tây rửa sạch băm nhỏ. Rau sống nhặt rửa thật sạch để ráo.
- Đậu phụ hấp cách thủy băm nhỏ. Ngâm tàu hũ, vắt khô, băm nhỏ trộn với đậu phụ, tỏi tây, tiêu,
muối, nấm mèo, rồi vo viên, hấp chín, rán sơ làm viên mọc.
- Đun sôi nước dùng, cho nấm rơm, củ cải muối vào, thêm chút muối, nước tương vừa ăn.
- Xếp bún, giá ra bát to, để mọc, chả lụa lên trên, chan nước dùng vào. Ăn nóng với rau sống,
chanh, ớt.

Bún Tằm Bì
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Nguyên liệu:
-

2 củ sắn, 4 bìa đậu hủ.
50g thính gạo.
10 củ kiệu.
300g dừa nạo.
200g đậu phộng rang, bột năng.
1kg bún lớn giả bánh tằm.
Rau thơm, vài bông thọ.
Muối, tiêu, đường, bột ngọt, dầu ăn,
xì dầu, chanh, ớt, nước dừa.

Cách Làm:
Chuẩn bị:
- Rau thơm lặt rửa sạch, xắt nhuyễn, lặt cánh hoa thọ trộn lẫn cho đẹp.
- Củ sắn lột vỏ cắt miếng 3cm, đậu hủ cắt 3 theo bề ngang, chiên vàng hai thứ, xắt mỏng củ sắn
thái chỉ giả bì, đậu hủ xắt sợi giả thịt, củ kiệu bằm trộn vào bì + thịt + thính + bột ngọt + muối.
- Vắt lấy 1 tô nước dừa, bằm ớt kiệu làm nước mắm, đậu phộng giã dập.
Thực hiện:
Thắng nước cốt dừa để chan bún, hòa ít bột năng vào tô nước dừa + 2 muỗng đường + chút muối.
Đun sôi nước dừa + nước tương + bột ngọt + muối, nhắc xuống để nguội vắt chanh vào. Ớt, kiệu
băm hòa vào nước tương.
Trình bày:
Lấy tô sắp rau, bánh tằm lên trên, gắp bì sắp lên mặt bánh, rải đậu phộng, chan nước cốt dừa,
nước tương vào.

Cá Chay
Hấp
Gừng
Nguyên liệu:
- ½ cân Anh (hay
¼ kg) cá chay
(loại thái sẵn từng
lát)
đông lạnh, để
tan đá
- 2 muỗng canh
dầu canola
Trình bày:
- 2 tép hành lá
(phần xanh), cắt
khúc và thái chỉ
- Một ít ớt đỏ thái
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sợi
- Vài nhánh rau
ngò, rửa sạch
- Một ít tiêu bột
Gia vị:
1 muỗng canh
nước tương (có
thể dùng hiệu
Healthy Boy)
1 nhánh gừng nhỏ
cỡ 5 phân (2
inch), thái chỉ
2 tép hành lá
(phần trắng), cắt
khúc và thái chỉ
Thực hiện: (Cho 4 phần ăn / Thời gian thực hiện:15 phút)
Cho dầu canola vào một nồi nhỏ, hâm nóng.
Ðặt cá vào 1 tô lớn, cho gia vị vào. Hấp khoảng 8-10 phút.
Trình bày:
{Trước khi ăn, rắc hành lá xanh, ớt, ngò, tiêu, và dầu nóng lên mặt tô cá hấp.Dùng với cơm
trắng.

Cá Chiên Chay
(Cá chay chiên dùng với nước tương ớt hạt lựu
và hạt bí rợ rang)
Nguyên liệu:
-

1 miếng đậu hủ tươi
một miếng rong biển nhật
dâù ăn
nước tương ớt hạt lựu
hạt bí rang
sweet and sour chili sauce
tí nước chanh

Cách làm:
- đậu hủ tươi bóp nhuyển cho muối, bột ngọt rau cải chay, tiêu, tí nươç tương và dầu mè, nửa
muổng tiêu hột màu đỏ ( loại nầy thi kg cay lắm lại có màu đỏ coi chả tahu đẹp hơn )
- trải một miếng rong biển nhật, cho nhân đậu hủ lên trên vào nửa miếng rong biển, xong xếp lại
hơi dẹp như cá, dùng platic folie gói lại, sau đó cho thêm 1 lớp giấy kiến và cuốn cho chặc 2 đâù
lại, cho vào nôì nước sôi nấu khoản nửa tiếng lấy ra để nguội
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- cho dâù ăn vào chảo chiên sơ chả cho thơm, sau đó thêm 2 muổng nước tương vào, tiêu, nấu với
lửa nhỏ cho tơi khi cạn và da vưà dòn vừa thơm mùi cá nhờ miếng rông biển đen
- cá cắt khoanh dầy xấp vào dỉa cho nước tương ớt hạt lựu & hạt bí rang lên trên
Tháng mười là mùa trái hạt lựu bóng lưởng và bí rợ được bày bán khắp nơi ổ ngoài chợ, Chân
Nguyệt mua về làm thử:
- nước tương ớt với hạt bí rợ rang:
- 3 muổng sweet and sour chili sauce thêm tí nước chanh, vài muổng hạt trái lựu và cho hạt bí
rang trộn đêù (nước tương ớt chua chua và ăn có mùi thơm mới lạ và khác thường) các bạn nên
làm thử
Thường thường người việt Nam mình thich ăn đọt bí luộc, nên Chân Nguyệt đả hái thêm vài lá bí rợ
ngon to bằng bàn tay, nhúng sơ vào nồi nước sôi, để ráo nước. Mình cho cơm rang thập cẩm và gói
lại thành một cai' như bánh ú.

Cá Chiên Dưa Chua
Nguyên liệu:
- 600g khoai sọ
- 1 hạt đậu lên men
- 75g dưa chua ngũ sắc( mua ở tiệm tạp hoá)
- 1 trái ớt đỏ xắt nhuyễn
- 3 muỗng canh bột lọc trong
- 1 khuôn bánh hình con cá
- 1/2 muỗng cà phê muối
- 3/4 muỗng cà phê đường
- 1 ít dầu mè
- 1 nhúm tiêu
- 2 muỗng canh dầu
Nước xốt:
- 1/4 tách giấm trắng
- 1/3 tách đường
- 1/3 tách nước xốt cà chua
- 3/4 tách nước
- 1/2 muỗng cà phê muối
- 3/4 muỗng cà phê bột năng
Cách Làm:
Dưa chua ngũ sắc rửa sạch xắt nhỏ.
Khoai sọ gọt vỏ, xắt lát, hấp 40 phút cho mềm nghiền nhuyễn khi khoai còn nóng.
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Đun sôi 1/3 tách nước, rót bột lọc vào, hòa thành hỗn hợp sền sệt, cho khoai và gia vị vào trộn
đều hỗn hợp.
Rắc bột năng lên khuôn cá, nén khoai sọ vào, lật úp khuôn, đặt con cá lên miếng phên tre, đặt
phên tre và cá vào chảo dầu nóng, chiên kỹ cho tới khi cá chín vàng, vớt ra đĩa, dùng đậu đen
trang trí làm mắt cá.
Xào ớt và rau với một muỗng canh dầu, đổ nước xốt vào, đun sôi, rót lên mình cá hoặc dọn chung
với đĩa cá.

Cá Chiên Xù
Nguyên liệu:
-

200g khoai sọ chín nhuyễn.
50g nấm tươi.
50g nấm hương.
50g măng đông chín.
25g củ năn.
3g muối.
1.5g bột ngọt.
1g gừng nhuyễn.
100g vụn bánh mì.
1000g dầu ăn.

Cách Làm:
Cắt nấm tươi, nấm hương, măng và củ năn thành hạt gạo. Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho
các hạt vừa cắt cùng với muối, bột ngọt, gừng vào xào cho thơm.
Cho khoai sọ, muối, bột ngọt và hỗn hợp vừa xào xong vào thố trộn đều rồi cho vào khay để tạo
hình dạng con cá, rắc vụn bánh mì lên.
Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho "cá" vào chiên đến khi có màu vàng óng thì vớt ra, bày cá ra
đĩa, dùng kèm sa tế cà chua.

Cá Hoa Cà Chua Ngọt
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Nguyên liệu:
- 325g khoai tây chín nhuyễn.
- 30g nấm đông cô cắt sợi (nấm đông cô lớn
ngâm nước).
- 1 cái khuôn nhỏ (để làm mang cá, mắt cá).
- 30g măng đông chín.
- 3 miếng đậu hũ chiên.
- 20g ớt xanh.
- 15g cà rốt.
- 15g nhân hạt thông.
- 25g nấm rơm.
- 30g sốt cà chua.
- 1.5g muối.
- 10g xì dầu.
- 50g đường trắng.
- 1.5g bột ngọt.
- 1.5g gừng băm nhuyễn.
- 20g giấm thơm.
- 1000g dầu ăn.
Cách Làm:
- Cho khoai tây nhuyễn, muối, bột ngọt vào chén trộn đều thành hồ, lấy 1 miếng đậu hũ làm đuôi
cá, miếng đông cô lớn làm mang cá, nấm hương nhỏ làm mắt cá, cắt nấm đông cô, măng, đậu hũ,
ớt xanh thành sợi, cắt cà rốt, nấm đông cô thành hạt lựu.
- Cho dầu vào chảo đợi dầu nóng cho các sợi vào xào, thêm xì dầu, gừng, đường, bột ngọt vào xào
để làm nhân cá.
- Trải tàu hũ ki ra, lấy một nửa hồ quét lên tàu hũ ki, làm thành dạng cá hoa vàng. Ở phần đầu cá,
lấy mắt cá (nấm hương nhỏ) đính vào khoai tay nhuyễn, cho nhân cá vào, rồi cho lớp khoai tây
nhuyễn còn lại phủ lên nhân cá, túm xung quanh lá tàu hũ ki lại, vừa bọc lấy nhân vừa tạo dáng
con cá. Dùng tay ấn lõm phần đầu tạo dạng miệng cá. Dùng dao tỉa đuôi cá rồi gắn vào phần đuôi,
trét một ít bột hồ để kết dính đuôi cá với thân cá, như vậy là thành hình một con cá hoàn chỉnh.
- Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho "cá" vào chiên đến khi có màu vàng óng thì vớt ra, để vào
đĩa.
- Cho dầu vào chảo, cho sốt cà chua vào xào đến khi ra dầu thì cho thành phần hạt lựu cùng nhân
hạt thông, gia vị, giấm vào, nấu sôi lên, cho bột năng vào để sệt lại, bắc chảo xuống, rưới nước sốt
vào đĩa "cá".
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Cá Kèo Chay
Nguyên liệu:
- ½ cây "ham" nhão trắng (½
kg),
để tan đá và gắp bỏ cà-rốt,
đậu Hòa Lan, và bắp
- 1 muỗng cà-phê bột nêm nấm
- ⅛ muỗng cà-phê muối
- 1 muỗng canh đường cát trắng
- 10 lá rong biển, cắt làm 4
- 1 muỗng canh dầu ô liu
- Một chút tiêu
Gia vị kho:
- ¼ củ hành tây củ hành tây,
băm nhuyễn
- 1 tép tỏi, băm nhuyễn
- 3 muỗng canh dầu hào chay
- 1 muỗng canh nước tương đặc
- 1 muỗng canh đường cát trắng
- 1 muỗng cà-phê bột nêm nấm
- 2 chén nước
Cách Làm:
- Cho bột nêm nấm, muối, và đường vào ham nhão trắng. Trộn đều.
- Múc 1 muỗng cà-phê "ham" nhão đặt vào lá rong biển đã cắt, cuốn tròn lại và dùng nước dán kín
miếng cá cuốn chay, không cần gói kín hai đầu. Khi cá chay chín, "ham" nhão ở hai đầu sẽ nở tròn.
-

Ðặt cá chay vào nồi hấp cho đến khi miếng cá cứng chắc là được.
Cho 1 muỗng canh dầu ô liu và hành tỏi băm nhuyễn vào 1 nồi nhỏ, xào cho thơm vàng.
Sau đó cho phần vật liệu còn lại của gia vị kho vào nồi. Nấu 1 phút.
Ðặt cá vào nồi nấu lửa nhỏ khoảng 15 đến 30 phút hoặc cho đến khi nước sốt đặc lại.

Trình bày: Rắc tiêu hoặc hành lá lên mặt cá. Dùng với cơm nóng và canh chua.
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Cá Kèo Kho Sauce Me
Nguyên liệu:
-

Ham chay
sea weed wrap (làm sushi)
poireau
nước tương
mật ong
tiêu
ớt khô
muối
tí dark thick soy sauce
tí coco soda
me chua nghiền sẵn (hũ me chua của Thái)

Cách Làm:
- Ham chay cắt khúc dài độ lóng ngón tay út dài độ ngón 3 inc.
- sea weed wrap cắt dài hơn chiều dài lóng ham. dùng tay ẩm tí xíu nước vuốt tấm seaweed rồi
cho ham vào cuốn lại.
- poireau khử với dầu cho thơm rồi cho nước tương + mật ong + tiêu + ớt khô + muối + tí dark
thick soy sauce + tí coco soda : cho vào chảo nấu sôi lên rồi xếp khéo từng lóng cá vào. Sau 5
phút thì cho 2 thìa canh me chua nghiền sẵn (có bán trong hủ của Thái) kho cho đến khi cạn hết
nước, nếm vừa ăn, chua chua mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay là được.
Chúc các bạn có bửa cơm ngon.

Cá Kho Tộ Chay
Nguyên liệu:
3 – 4 lát cá chay (mua sẵn ngoài chợ)
1-2 tép hành lá (hoặc dùng leak thay cho hành)
Ớt khô
Khoảng 2-3 tbsp xì dầu
½ viên chao trắng
Đường
Bột nêm chay
Chút dầu ăn
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Cách Làm:
Phi leak hoặc hành lá với dầu cho thật thơm, sau đó cho cá vào, lật qua lại cho cá thấm hành
thơm. Sau đó cho xì dầu and ½ viên chao tán nhuyễn vào, cho đường (khoảng 2 muỗng nhỏ) + ớt
+ tiêu. Trộn nhẹ tay cho cá thấm gia vị, kho với lửa vừa, nhớ trở mặt cá thường xuyên để cá thấm
đều. Kho khoảng 5-7 phút, sau đó vặn lửa nhỏ xuống midium, kho lẹ lẹ cho cá kẹo lại gia vị, nhớ
nêm nếm và gia giảm gia vị cho cá vừa ăn.

Cá Muối Chiên
Nguyên liệu:
-

2
1
1
1
1
1

miếng tàu hũ ki lá
mảnh vải trắng
sợi dây
muỗng canh nước gừng
muỗng canh nước tương
muỗng cà phê muối

Cách Làm:
Nhúng đậu hũ vào nước ấm khoảng 1 phút, để ráo cuộn chặt miếng đậu lại và xắt nhỏ.
Ướp đậu với gia vị trong vòng 30 phút.
Nhúng mảnh vải vào nước sạch, vắt khô, rải đậu hũ đã trộn gia vị vào giữa, cuộn lại thành hình
tròn dẹt, cột dây bên ngoài, hấp đậu trên đĩa hoặc chỏ tre khoảng 40 phút, sau khi nguội, gở bỏ
vải, bỏ vào tủ lạnh 1 ngày.
Cắt đậu thành miếng dầy, chiên vàng 2 mặt, gắp ra đĩa khi sử dụng, hoặc có thể hấp với gừng xắt
nhuyễn và dầu ăn rưới lên trên.
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Cá Thu Chiên Xả Ớt
Nguyên liệu:
2 lát cá thu chay (loại bán sẵn ngoài chợ)
1/4 cup sả băm
chút ớt băm
1 it leak phần trắng băm nhỏ, phần xanh cắt nhỏ
chút tiêu
1 1/2 tbsps xì dầu
chút đường
chút bột nấm chay
Cách Làm:
Cho cá vào chiên với dầu lửa midium high cho vàng đều 2 mặt, gắp lát cá chay ra. giữ lại chảo, phi
leak (hành lá) cho thơm, kế đo cho sả + ớt vào, quậy đều, thêm xì dầu + chút đường + bột nêm
nấm. Nêm nếm vừa miệng ăn (để lửa nhỏ lại). Sau đó cho mấy lát cá đã chiên vào, lật 2 mặt qua
lại cho thấm sơ gia vị sauce đó, gắp lát cá ra đĩa, đổ sauce xả ớt còn lại lên trên mặt cá, ăn nóng
với cơm và rau luộc hoặc canh.

Cà tím cuốn chả đậu hũ
chiên
(Eggplant roll with tofu)

Cách làm :

Ướp đậu hủ:
- 250 gram đậu hủ tươi
- 3/4 teaspoon muối
- 1 teaspoon bột nem rau cải
- 1 teaspoon nước tương
- 1 table spoon dầu gừng và lá hành
- dầu mè
- 1 trái cà tím
- rau cải salad và rau hún lủi
- 1/4 củ cà rốt và 1/4 củ cải trắng bào sợi
- 1 tí muối
- 1/4 nước trái chanh tươi
- 4 tablespoons sweet&sour chilisauce ThaiLan

- đậu hủ bóp nhuyển cho tất cả gia vị vào trộn đều, nêm nếm lại cho vừa ăn.
- nấu một nồi nước sôi nhỏ
- cà tím rửa sạch dùng bàn bào baò lát mỏng 0.5 cm
- nước sôi cho cà tím vào luộc sơ cho mền, vớt ra cho ráo nước...
- cho một muổng nhân đậu hủ trên lát cà tím, cuộn tròn lại
- cho cà tím cuộn vaò chảo chiên vơi lửa vừa, chờ khi nào vàng một bên thì trở sang bên khác...
nhớ đừng trở hoài sẻ bị rả ra
- 1/4 củ cà rốt & 1/4 củ cải trắng bào sợi + tí muối trộn đều, cho nước chanh & chilisauce trộn đều
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- cà tím chiên chín xong, trưng bài với cơm và salad....
chúc các bạn thành công.
NOTE:
-Mổi lần chiên cà tím rất sợ mập, vì cà tím hút rất nhiêù dầu trong khi chiên, nếu được đem cà tím
luộc sơ rôì đem chiên thì cà tím mau chín và dùng ít dầu hơn... áp dụng cho món nầy thì hết sẩy,
vì nó mềm dễ cuốn tròn lại...
- Vì chili sauce khá ngọt, nếu thích nên cho thêm tí muối và nước chanh cho vừa ăn.
- Đậu hủ thì nên ướp với gia vị liền, thứ nhất là thấm gia vị nhân sẻ ngon hơn và để vào tủ lạnh để
được 3 ngày... đở tốn thời gian và công mình mổi ngày phải thay nước mỗi ngày, không thì đậu hủ
có mùi chua liền. Vào dịp cuối tuần thì ướp tí gia vị rồi lăng bột chiên cũng rất ngon.

Cà Tím, Khổ Qua, Ớt, Nấm Dồn Thịt Chay
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Nguyên liệu:
2 trái ổ Qua
2 tr'ai ca tím hơi to 1 chút de nhồi nhân hơn
1 ít nấm đông cô
ít đậu ve
1 ít ớt mể Xanh
Nhân:
3 miếng tofu tươi
2 lọn bún tàu
chút nấm mèo
1 cục ham chay nhỏ
chút bột corrnstarch
tieu
bột nêm nấm
chút dau an
đương
leak phần trắng băm nhỏ
Cách Làm:
Bóp tofu cho thật nát, ham xay nhiễn, bún tàu nấm meo ngâm mềm băm nhỏ Leak băm nhuyễn.
Trộn chung tofu, ham, bún tàu, nấm mèo, leak, bột nêm, đương, tiêu and chút dầu ăn +
corrnstarch vào. Trộn đều lên và nêm nếm cho vừa ăn, gia giảm gia vị, quết nhân cho dẻo lại để
đó đi làm mấy món rau (vegie).
Khổ qua cắt miếng hơi xeo xéo từng khúc như trong hình, móc ruột bỏ rửa sạch.
Cà tím cắt miếng xéo tương tự, xẻ 1 đường ở giữa đừng để bị đứt ra (để dễ nhận nhân vào đó).
Ngâm ca với chút nươc muối cho bớt đen, rửa sạch để ráo.
Đậu ve cắt khúc vua cở 1 ngón tay.
Nấm đông cô ngâm mềm, rửa sạch cắt cuống bỏ đi.
Ớt Mễ chẻ đôi ngâm sơ với chút nước muối xả sạch để ráo.
Ém nhân vô khổ qua, cà tím, ớt and nấm cho vừa chặt, dùng tay bố nhân bên ngoài, cho 2-3 cọng
đậu ve vào giữa, bóp lại cho cứng. Đem hết vegie đa nhồi nhân cho lên xửng hấp cho nhân dính lại
cở 10-15 mins. Sau đó đem ra chiên cho vàng, không cần dầu nhiều lắm đâu, chỉ cần vừa ngập mí
vegie là đủ. Chiên vàng 2 mặt xong đem ra dùng nóng với cơm và xì dầu dầm ớt.
PS. Lưu ý, cà tím rất mau mềm, có thể chiên mà không cần hấp cũng được, hoặc có hấp thì hấp ít
phút thôi, khoảng 2-5 mins là được. Nếu các bạn khéo tay, có thể chiên tất cả khỏi phải hấp cũng
được, để khỏi mất công làm nhiều bước, nhưng nếu chỉ chiên thôi thì phải cẩn thận kẻo nhân bị bể
ra.
Chúc các bạn thành công.
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Cà Tím Kho Tộ
Nguyên liệu:
- 1 quả cà tím cỡ lớn, rửa sạch và thái
khoanh dày cỡ 1 phân
- 2 muỗng canh bột khoai tây
- ½ chén + 2 muỗng canh dầu ô liu
- 1 củ hành tây (hoặc 1 cây boa-rô),
thái nhuyễn
- ½ chén nước dừa
Gia vị:
- 3 muỗng canh nước tương
-

2 muỗng canh dầu hào chay
½ muỗng cà-phê bột nêm nấm
¾ chén nước dửa
1 muỗng cà-phê tiêu

Trình bày:
- ½ bó rau ngò, thái nhỏ
- Vài lát ớt tươi mỏng
Cách Làm:
- Áo từng lát cà tím với bột khoai tây, để sẵn một bên.
- Ðặt một chảo không dính (non-stick) với ½ chén dầu ô liu trên bếp lửa trung bình. Khi dầu nóng,
cho từng khoanh cà vào chiên vàng. Vớt ra để lên đĩa.
- Ðặt một nồi đất với 2 muỗng canh dầu canola lên bếp lửa trung bình. Chờ dầu nóng, xào hành
tây thái nhuyễn cho vàng và tỏa mùi thơm.
- Cho vật liệu của phần gia vị vào nồi. Khi hỗn hợp nước tương sôi lên, vặn nhỏ lửa.
- Cho cà đã chiên vào và kho khoảng 5 phút cho thấm gia vị. Trở miếng cà qua mặt bên kia, tiếp
tục kho với lửa riu riu.
- Lúc nước xốt trong nồi đã cạn bớt, cho thêm ½ chén nước dừa Coco vào. Kho đến khi nước sền
sệt là được.
Trình bày: Rắc ngò thái nhỏ và ớt thái lát lên trên mặt cá. Ðặt nồi cà tím kho tộ lên một đĩa to.
Dùng với cơm nóng.
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Cà Tím Tẩm Hành 1
Nguyên liệu:
2 quả cà tím lớn, rửa sạch
1 muỗng cà-phê dầu canola
3 tép hành lá, thái nhỏ
Gia vị ướp:
- ½ muỗng cà-phê đường cát trắng (nếu thích
dùng hơi ngọt thì cho 1 muỗng cà-phê)
- ½ muỗng cà-phê bột nêm nấm (nếu thích
dùng hơi mặn thì cho 1 muỗng cà-phê, Có thể
tìm mua tại tiệm thực phẩm Á Đông, các cửa
hàng bán thực phẩm chay)
Thực hiện: (Cho 4 phần ăn / Thời gian thực hiện: 15 phút)
Vặn lò nướng 400° F. Cho cà tím vào lò nướng. Đến khi cà bung vỏ ra, lấy cà ra để nguội. Bỏ vỏ.
Ướp với gia vị ướp.
Bắc chảo lên lò, vặn lửa cao. Cho dầu canola vào và xào cà tím đã ướp khoảng 2 phút. Cho hành lá
(hay boa-rô) vào xào thêm 1 - 2 phút. Xong cho vào đĩa.
Trình bày:
Món này dùng chung với cơm trắng & nước tương. Có thể dùng chung với các món phụ như chả
chay.

Cà Tím Tẩm Hành 2
Nguyên liệu:
½ muỗng cà-phê bột nêm
½ muỗng cà-phê đường (nếu thích dùng hơi
ngọt thì cho 1 muỗng cà-phê)
1 muỗng cà-phê dầu ăn
2 quả cà tím
3 tép hành lá, thái nhỏ
Cách làm:
Vặn lò nướng 400° F. Cà tím rửa sạch, cho vào nướng. Đến khi cà bung vỏ ra, lấy cà ra để nguội,
bỏ vỏ.Thái hành lá cho dầu vào phi hành lá, bột nêm ,đường chung với hành phi.
Cho cà tím ra đĩa cho hành lá cho hành phi lên trên mặt.
Món này dùng chung với cơm trắng và nước tương. Có thể dùng chung với các món phụ như chả
chay.
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Cà Tím Tứ Xuyên
Nguyên liệu:
- 1 quả cà tím loại lớn, thái miếng vừa ăn
- 2 muỗng canh dầu đậu phộng (có thể thay thế bằng
dầu canola hay dầu ô-liu)
- 1 củ hành tây nhỏ, thái mỏng
- ¾ muỗng cà-phê muối
- 2 muỗng cà-phê tỏi băm nhỏ
- 1 muỗng cà-phê gừng băm nhỏ
- ¼ muỗng cà-phê tiêu
- ¼ muỗng cà-phê ớt khô
- 3 miếng đậu hủ tươi (loại hơi mềm, thái to), thái sợi
- 8 tép hành lá (phần xanh), thái mỏng
Nước xốt:
- 3 muỗng canh nước tương
- 1 muỗng canh giấm táo
- 1 muỗng canh đường vàng
- 1 chén nước súp chay (hay 1 chén nước lọc và ½ muỗng cà-phê bột nêm nấm)
- 3 muỗng canh bột năng (hay bột bắp)
Trình bày:
- 8 tép hành lá (phần trắng), thái sợi
- Vài trái ớt đỏ
Cách Làm:
- Hòa tan các vật liệu của nước xốt trong 1 tô nhỏ. Ðể một bên.
- Vặn lửa cao để chảo cho thật nóng, rồi cho dầu đậu phộng và củ hành tây vào xào cho thơm
khoảng 1 phút, sau đó cho cà vào xào đều.
- Kế cho muối vào xào tiếp khoảng 10 phút nữa thì sẽ thấy cà hơi chín.
- Cho tỏi, gừng, tiêu, ớt khô vào xào thêm vài phút nữa.
- Kế đến cho đậu hủ và hành lá vào, xào thật nhẹ tay. - Cuối cùng cho nước xốt đã pha sẵn vào,
sau đó bớt lửa lại. Khi thấy nước vừa đặc và trong là được.
Trình bày: Rắc hành lá và ớt đỏ lên trên.
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Cải Chua Trộn Chả Đậu Hũ Khìa
Nguyên liệu:
-

cải chua (lựa loại cọng nhiều hơn lá)
chả đậu hủ
nước tương
hắc xì dầu
chút đường
bột ngọt (tùy ý)
gừng
ớt
tỏi
đầu hành lá

Cách Làm:
- Cải chua lựa loại cọng nhiều hơn lá xắt miếng vừa ăn.
- Chả đậu hủ xắt mõng xong ướp chút nước tương + hắc xì dầu + chút đường + bột ngọt (tùy ý)
cho đều, cho vào chảo chiên sơ qua rồi cho chút nước vào khi nước cạn hơi kẹo là được.
- Gừng + ớt xắt sợi + tỏi xắt sợi + đầu hành lá xắt sợi , tất cả cho vào dưa cải chua + đường + chả
đậu khìa và nước tương chua ngọt thật đậm đà + cho cả nước sauce khìa vào cho thơm, trộn đều
và để khoảng 30' cho cải thấm gia vị, dọn ăn với cơm rất ngon.

Cải Non Đông Cô
Nguyên liệu:
-

300g ruột cải xanh.
150g nấm đông cô ngâm nước.
3g muối.
2g gừng nhuyễn.
1.5g bột ngọt.
2g rượu.
150g nước.
10g bột năng.
40g dầu ăn.

Cách Làm:
- Chẻ đôi ruột cải, cho vào nồi nước sôi trụng vừa chín, vớt ra đảo sơ nước lạnh và để ráo nước,
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xếp nấm đông cô vào đĩa (mặt đen hướng xuống), xếp ruột cải lên nấm đông cô.
- Cho dầu, nước, muối, gừng nhuyễn, bột ngọt, ruột cải và nấm đông cô đã xếp đều vào chảo nấu,
nêm rượu vào rồi nấu cho đến khi quyện mùi thì cho bột năng vào để sệt lại, rưới dầu, đảo chảo,
lật mạnh rồi xếp món ăn ngay ngắn ra đĩa.

Canh Chua Chay
Nguyên liệu:
-

1 miếng tàu hủ
chút hành phi
chút ớt xắt nhỏ
1 bó rau ngò om
5 trái đậu bắp
tôm chay
1 ít giá
1 trái cà lớn
khoảng nửa chén (cup) trái thơm xắt nhỏ
khoảng 2 chén (cup) bạc hà
1 muổng canh (tablespoon) bột me
2 muổng canh (tablespoon=2oz) đường
phèn (Rock sugar)
- 2 muổng café (tea spoon) bột nấm
- 2 chén (cup) nước dừa tươi hoặc
nước lạnh
Cách Làm:
-

Chuẩn bị các thứ vật liệu ở trên để sẵn một bên.
Cho 2 chén nước dừa hoặc nước lã vào xon nấu sôi.
Bạn có thể từ từ cho thơm (9), đường phèn (12), bột me (11) và bột nêm vào xon.
Sau đó bạn cho đậu bắp (5) và tôm chay (6) vào rồi nấu sôi lên.
Sau đó tắt lửa và tuần tự cho tàu hủ (1), giá (7), bạc hà (10), và cà (8) vào trong xon.
Bạn múc canh vào tô và trên mặt tô canh trình bày các thứ ngò om (4), ớt (3) và hành phi (2).
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Canh Chua Thái Chay
Nguyên liệu:
-

1 miếng tàu hủ
Tôm viên chay
1 trái chanh
1 muổng cafe Rock sugar
2 hay 3 lá chanh
2 muổng canh Tom Yum
1 hộp nấm rơm
1 bó rau ngò
1 trái ớt (nếu thích ăn cay)
2 muổng cafe bột nêm
3 chén nước lạnh hay
nước rau luộc

Cách Làm:
- Luộc bắp cải hay bắp trái
hoặc củ xắn để lấy 3 chén
nước ngọt của các thứ nầy.
Nếu không có, có thể dùng
nước lã cũng được.
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- Rửa rau ngò cho sạch, bó lại và cho vào nồi. Thêm vào nồi các thứ vật liệu #2, 4, 5, 6, 7, 10.
Sau đó vắt 1 trái chanh vào, quậy lên cho đều.
- Cắt tàu hủ (1) ra từng miếng vuông nhỏ, cho vào nồi rồi nấu thêm khoảng 5 phút.
- Trước khi ăn cho thêm vào vài cộng ngò tươi cắt từng khúc khoảng 1 inch.
- Nếu thích ăn cay thì cho vào vài lát ớt tươi.
Món canh Thái chay ăn nóng với bún hoặc cơm rất ngon.

Canh Chua Tôm Chay
Nguyên liệu:
1 lon nước soup chay lọai lớn
1 cọng cần tây (celery)
1 cọng bạc hà
2 quả cà chua
1 nhúm giá
2 teaspoon nước cốt me chua
1/2 lon thơm hộp (cube)
tofu chiên sẵn cắt miếng dài dài
10 con tôm chay
rau ngò om
vài miếng ớt xanh
bột nêm chay
Cách Làm:
Cho nước soup vào nồi đun sôi, trút cà chua cắt miếng vào, 1/2 lon thơm, nước cốt me vào.
Tofu và tôm cho vào chảo đảo sơ nêm tí bột nêm, sau đó trút vào nồi canh luôn.
Đun chừng 5 phút thì cho cần tây cắt xéo vào, đun 2 phút, kế đó là cho bạc hà, giá vào và tắt bếp.
Múc ra tô, cho rau ngò om thái nhỏ và ớt cắt miếng lên trên mặt của tô canh.
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Nhớ nêm nếm lại cho vừa ăn trước khi tắt bếp.
Chúc các bạn thành công.

Canh Chua Tôm & Tofu Chay
Nguyên liệu:
Vài con tôm giả (chay)
2 miếng tofu sống
Giá
Bạc hà
Đậu bắp
Thơm
Cà chua
Bột nêm chay
1 cục đường phèn (hoặc 1 muỗng đường)
me chua (sauce me chua)
Rau ôm, hành lá, ngò
1 trái ớt mễ xanh cắt lát (optional)
Cách Làm:
Thơm and cà chua cắt lát vuông
Tofu cắt miếng vuông
Bạc hà + đậu bắp rửa sạch cắt lát. Giá rửa sạch
Rau ôm + hành + ngò rửa sạch cắt nhỏ
1 trái ớt mễ xanh cắt lát (optional)
Bắt nồi nươ’c cho bột nêm chay vào + 1 cục đường phèn. Nấu cho sôi lên hớt bọt, nêm vừa ăn.
Cho tofu + thơm + tôm giả vào nấu thêm chút xíu. Sau đó nêm lại canh vừa miệng và cho me
chua sauce vào (cho từ từ kẻo chua quá, nếu lỡ chua thì thêm tí đường và tí bột nêm vào chữa).
Nước sôi lại cho bạc hà + đậu bắp and cà chua vào. Giá cho sau cùng. Khi nước canh sôi lại trộn
cho rau giá chín đều nhắc ra. Cho rau Rau ôm, hành lá, ngò, ớt vào. Thế là chúng ta có tô canh
chua ngon lành để ăn với cơm nóng.
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Canh Khổ Qua Chay
Nguyên liệu:
-

4 Trái khổ qua nhỏ bằng nắm tay
1 miếng đậu hũ trắng
1 gói bún tàu nhỏ
vài tai nấm mèo (mộc nhĩ)
1/2 củ hành tây
1 muổng canh dầu ô liu
chút muối, tiêu, đường, bột nêm
vài cọng ngò, vài cọng hành lá dài

Chuẩn bị :
* Khổ qua nạo bỏ hết hột, rửa sạch, luộc vừa chín tới (nếu qúy vị thích ăn đắng thì không cần luộc
trước).
* Đậu hũ rửa sạch, cho vào chén dùng nỉa dầm nát, xong cho vào túi vải vắt ráo nước.
* Hành tây gọt vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn.
* Bún tàu ngâm nước vừa mềm, vắt ráo nước, cắt ngắn khoảng 2 phân.
* Nấm mèo ngâm nước cho mềm, rửa sạch, thái chỉ
* Ngò nhặt xong rửa sạch. Hành lá để cọng dài, rửa sạch.
Thực hiện :
* Bắc chảo lên bếp để lửa trung bình. Cho dầu ô-liu vào chảo, khử với hành tây cho thơm, xong
cho nấm mèo và đậu hũ đã vắt ráo nước, cùng các gia vị muối, tiêu, đường, bột nêm vào xào cho
thấm, khoảng 5 phút. Bắc chảo ra khỏi bếp, cho bún tàu vào, trộn đều. Sau đó dồn nhân này vào
ruột khổ qua, dùng hành lá (hoặc dây nylon) cột quanh trái khổ qua cho khỏi bung ra.
* Đặt nồi nước sôi, nêm muối, đường, bột nêm cho vừa ăn. Cho khổ qua vào nấu và với sạch bọt.
Hầm chừng 15 phút khi khổ qua chín nhừ thì tắt bếp.
Trình bày :
Múc canh khổ qua vào tô, để vài nhánh ngò lên trên, dọn ăn với cơm nóng

Canh Khổ Qua Dồn Đậu Hũ
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Nguyên liệu:
- 3 trái khổ qua lớn, cắt làm 2
- 2 chén nước súp chay
- 2 chén nước lọc
- ⅛ muỗng cà-phê muối
- Vài cọng hành lá dài, rửa sạch
- Vài cọng ngò, rửa sạch
Nhân đậu hủ:
- 1 miếng (½ kg) đậu hủ trắng
- 2 muỗng canh nấm mèo (mộc
nhĩ) thái sợi, ngâm mềm
- 1 lọn (khoảng 30g) bún tàu nhỏ,
ngâm mềm và cắt ngắn khoảng 2
phân
Gia vị ướp đậu hủ:
- ⅓ muỗng canh bột nêm nấm
- ¼ muỗng cà-phê muối
- 1 muỗng canh đường cát trắng
- ⅛ muỗng cà-phê tiêu
- 1 muỗng canh dầu ô-liu
Cách Làm:
Nhân đậu hủ:
- Đậu hủ rửa sạch trong nước sôi, để ráo.
- Cắt miếng nhỏ rồi cho vào túi vải, vắt ráo nước.
- Cho đậu hủ và tất cả các vật liệu cho gia vị ướp đậu hủ vào máy xay nhuyễn.
- Sau đó để vào tô, trộn thêm nấm mèo và bún tàu.
Nấu canh:
- Dùng dao rạch một đường ở giữa trái khổ qua, rồi dùng muỗng nạo bỏ ruột và hột. Cắt bỏ hai
đầu,
rửa sạch, để ráo.
- Sau đó luộc sơ khổ qua trong nước sôi khoảng 2 phút. (Nếu thích ăn đắng thì không cần luộc
trước.)
- Dồn nhân đậu hủ vào khổ qua, dùng hành lá cột trái khổ qua lại.
- Đặt nồi lên bếp, cho nước lọc, nước súp chay, và muối vào. Cho khổ qua vào hầm cho đến khi
khổ qua mềm thì tắt bếp lửa.
Trình bày:
- Múc canh khổ qua vào tô, để vài nhánh hành lá thái sợi hay ngò lên trên, dọn ăn với cơm nóng.

Canh Mướp Nấu Nấm Rơm
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Nguyên liệu:
-

1 trái mướp
1 cây mì căn ống
100g nấm rơm
2 nhánh cần tàu
1 thìa cà phê bột ngọt (tùy ý)
2 thìa cà phê muối
Gia vị: Nước tương, tiêu, đường

Cách Làm:
- Mướp gọt sạch vỏ, cắt khúc, chẻ
nhỏ. Nấm rơm gọt phần chân nấm,
ngâm nước muối loãng cho nhả hết
chất dơ rồi vớt ra để ráo.
- Cần tàu nhặt rửa sạch, cắt nhỏ
- Mì căn ống xắt khoanh. Thả vào chảo dầu nóng, chiên vàng. Vớt ra để ráo dầu
- Đặt nồi lên bếp, cho dầu vào, phi cọng cần tàu cho thơm
- Trút nấm rơm vào xào chín, nêm gia vị muối, đường, bột ngọt
- Cho thêm khoảng 1,5 lít nước, nấu sôi
- Khi canh sôi, cho mướp hương và mì căn ống vào. Nấu sôi lại, nêm gia vị cho vừa ăn
- Nhắc xuống cho ra tô, thêm rau cần tàu.

Chả Cá Chay Chiên Mè
Nguyên liệu:
- 2 củ khoai tây đỏ lớn, rửa sạch
- 1 chén ham nhảo trắng, để tan đá
- Dầu để chiên
Gia vị:
- ½ muỗng cà-phê muối
- ⅓ muỗng cà-phê bột nêm nấm
- ⅓ muỗng cà-phê đường cát trắng
- Một ít tiêu
- 4 muỗng canh mè rang
- 1 tép hành lá, thái nhỏ
- ⅓ muỗng cà-phê dầu mè
- 1 muỗng canh bột năng
Cách Làm:
- Khoai hấp khoảng 25 phút cho chín, rồi lột vỏ. Khi khoai còn nóng, tán nhuyễn rồi để nguội.
- “Ham” nhão trắng trộn với các gia vị kể trên. Khi thấy “ham” chay dẻo, cho khoai tây vào trộn
một lần nữa. Nếu hỗn hợp còn hơi mềm, có thể cho thêm chút bột năng vào. Sau đó, nêm lại
cho vừa ăn.
- Ðem hỗn hợp này vo thành viên tròn và ép xuống cho dẹp. Rắc mè hai mặt chả.
- Cho dầu canola vào chảo và đặt trên bếp lửa trung bình. Khi chảo dầu nóng, cho chả vào chiên
vàng hai mặt. Gắp chả ra và đặt trên khăn giấy cho thấm bớt dầu.
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Trình bày:
- Chả chiên xong bày ra đĩa. Món này dùng như món khai vị, hoặc có thể dùng chung với bánh mì
hay cơm.
Chả Chay Khoai Môn
Nguyên liệu:
- 500g khoai môn cao
- 2 củ khoai tây
- 1 miếng đậu hủ trắng (dùng loại
đậu cứng)
- 1muỗng sup kiệu, bằm thật nhuyễn
- 1/2chén thính bánh mì
- Gia vị gồm muối, dầu hào chay
Cách làm:
- Khoai cao rửa sạch, bào vỏ, mài
nhuyễn
- khoai tây hấp chín, tán nhyễn
- Đậu hủ bóp nát, chắt bớt nước
Cho tất cả nguyên liệu trên vào một
cái tô lớn, cho luôn phần kiệu bằm
nhuyễn vào, nêm gia vị cho vừa ăn, trộn đều, vo từng viên chả tròn to như trứng gà, sau đó đè
cho hơi dẹp, lăn qua thính bánh mì.
Dùng một cái chảo không dính, cho tí dầu tráng quanh chảo, cho từng miếng chả vào chiên chín,
khi chiên vặn lửa thật nhỏ, đậy nắp cho chả chín đều, chả chín cho ra dĩa, ăn nóng, cuốn với rau
sống, chấm nước mắm chay rất ngon.
Chúc ăn ngon.
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Chả Chưng Chay
Thành phần:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 chén kim châm khô
2 miếng tàu hủ
2 bó bún tàu (miến)
2 miếng tàu hủ ky tươi (hay tàu hũ ky khô)
1/2 chén nấm mèo
1 muỗng và phê nước tương
1 muỗng cà phê đường
1/4 muỗng cà phê tiêu xay
1 chén nước lã

Cách làm:
Ngâm bún tàu, nấm mèo, tàu hũ ky và kim châm trong nước ấm. Nếu dùng tàu hũ ky khô thì nên
ngâm trong nước sôi. Tàu hũ miếng để ra rổ cho ráo nước.
Thái nấm mèo và tàu hũ ky thành sợi nhỏ. Bún tàu cắt ra từng khúc khoảng 3 lống tay. Kim châm
có thể lấy nhụy ra hoặc để ăn cũng được. Tàu hủ bóp nhuyễn. Bỏ tất cả các thứ vào một tô lớn,
nêm vào nước tương, đường, tiêu xay, và nước lã.
Trộn tất cả cho đều và để vào lò hấp cách thủy khoảng nửa tiếng, hoặc đậy tô lại bằng giấy kiếng
nylon và nấu trong microwave độ 15 phút là sẽ có một tô chả chưng chay cho gia đình ăn thật là
ngon miệng.
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Chả Giò Chay 1
Nguyên liệu:
1 lb. khoai môn
20 gram nấm mèo sợi
1/2 cup đậu xanh cà
1/2 muỗng cà phê muối
1 xấp bánh tráng tàu
2 củ carrot
1 lọn bún tàu
1 muỗng cafe tiêu
1/3 muỗng cafe bột ngọt
1 muỗng cafe đường
1 muỗng canh bột năng
1) Chuẩn bị:
- Khoai môn và carrot gọt vỏ rửa sạch, bào sợi
- Nấm mèo ngâm nước cho mềm, cho chút muối
vào rửa sạch, để ráo.
- Bún tàu ngâm nước cho mềm, cắt khúc.
- Đậu xanh ngâm nước cho mềm, hấp chín.
- Bột năng quậy hồ sền sệt để gói chả giò.
2) Cách Làm:
- Trộn khoai môn+ carrot + đậu xanh + bún tàu
+ nấm mèo + muối tiêu đường bột ngọt vào cho
vừa ăn. Nhồi kỷ cho thật dẻo.
- Trải bánh tráng ra dĩa cho nhân vào gói lạị Dùng
bột năng thoa lên khúc cuối cùng của bánh tráng
cho dính chả giò lại.
-Chiên. Chả Gìo ăn cuốn rau, Chả gìo ăn với bún.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Chả Giò Chay 2
Nguyên Liệu: (cho 25 cuốn)
- 1 hộp đậu hũ loại regular 14 oz
- 4 củ cà rốt loại medium
- 1 pack of 20 or 25 spring roll skins
(roll wrappers)
- 4 ounces nấm đông cô
- 1 gói miến nhỏ
- 1 củ boa-rô, cắt nhỏ
- 2 ounces nấm mèo
- 6 củ khoai môn nhỏ hay 1 củ khoai tây
- 1 củ sắn tươi
- 1 củ boa-rô
- 4 ounces đậu xanh chà vỏ (peeled split
mung bean)
- 1 1/2 teaspoons muối
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-

2
1
1
4

teaspoons bột nêm chay
teaspoon tiêu
teaspoon đường
cups dầu canola để chiên

Cách Làm:
- Củ sắn và cà rốt: thái chỉ, vắt thật ráo nước
- Nấm đông cô: ngâm nước ấm, rửa sạch, cắt thành sợi nhỏ.
- Nấm mèo: ngâm nước lạnh, rửa sạch, cắt thành sợi nhỏ
- Đậu hũ: cắt thành lát mỏng, chiên vàng, sau đó cắt thành sợi nhỏ
- Khoai môn hoặc khoai tây: bào vỏ, rửa sạch, cắt thành sợi nhỏ
- Miến: ngâm nước lạnh, cắt ngắn
- Đậu xanh: ngâm nước lạnh cho mềm, hấp vừa chín, chà nhuyễn
- Boa-rô: cắt nhỏ
Giai Đoạn Hai: Trộn Nhân
- Trộn tất cả nấm đông cô, nấm mèo, đậu hũ, củ sắn, cà rốt, đậu xanh, khoai môn, miến, boa-rô
và gia vị vào. Nêm nếm cho vừa miệng. (Có thể ướp riêng mỗi thứ cho thấm trước khi trộn chung )
Giai Đoạn Ba: Gói và Chiên
- Phân thành từng phần nhỏ mỗi phần khoảng hai tablespoons nhân, gói trong roll wrapper, thành
dạng hình tròn ống. Dán lại bằng hỗn hợp nước bột mì.
- Làm nóng chảo dầu khoảng 350 độ F (177 độ C). Chiên ngập trong dầu sôi cho đến khi có mầu
vàng là được.
Xốt chua ngọt:
- Kiệu: xắt mỏng
- Gừng: Xắt sợi
- Hành tây: xắt miếng vuông to cạnh độ 2cm.
- Cho vào soong: 1 chén dấm +1 chút muối + xì dầu + bột ngọt + đường, trộn đều, bắt soong
giấm lên bếp nấu, bột năng hòa với nước lạnh cho hơi loãng, cho vào nồi giấm cho nước xốt được
sanh sánh, cho kiệu + gừng + hành tây vào, nêm lại cho vừa ăn, thấy xốt chua chua, ngọt ngọt là
được, nhắc xuống.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Chả Giò Chay 3

(Càfé-Moka)

Nguyên Liệu: (cho 25 cuốn)
-

1 cup cà rốt bào
1 cup củ sắn bào
1/2 cup khoai môn bào
1/2 cup đậu xanh đã hấp chín
vài tai nấm mèo
1/4 cup boa- rô cắt nhỏ.
1/2 lọn bún tàu nhỏ
1 paquet vỏ bánh chiên chả giò loại nhỏ 6''
(đông lạnh)
- Muối, đường, tiêu, chút bột năng
Cách làm :
Để vỏ bánh ra ngoài cho tan đá. Nấm mèo ngâm nước, cắt nhỏ. Bún tàu ngâm nước ấm vừa bớt
cứng là trút ra rây cho ráo. Cắt khúc nhỏ.
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Bỏ chút muối vô củ cà rốt, củ sắn, khoai môn, trộn đều rồi để cho xẹp xuống,vắt bớt nuớc.
Trộn tất cả cho đều, nêm cho vửa ăn.
Nếu không cử trứng thì cho 1 trứng gà trộn vô nhân. Nêu' cử thì cho vô 1 chut' bột năng.
Múc nhân cho vô vỏ bánh, cuốn lại khi ăn đem chiên vàng là được.
Có thể dùng 1/2 muỗng cà phê bột năng quậy trong 1/4 chén nước, cho vô microwave 30 giây để
tạo thành 1 chất keo lỏng, dan' lên mí bánh lúc cuốn.
Chúc các bạn thành công.

Chả Lá Lốt
Nguyên liệu:
2 miếng burger chay
1/4 teaspoon đường
1/2 teaspoon tiêu
3 teaspoon leek băm nhỏ (hoặc hành củ)
1/4 teaspoon bột nêm
1 teaspoon bread crumb (bánh mì vụn)
2 teaspoon đầu ăn
15-20 lá lốt
Cách Làm:
Để burger chay ra ngoài cho mềm, sau đó cho tiêu, đường, leek, bột nêm vào, dùng thìa trộn đều,
vừa trộn vừa dầm dầm miếng burger chay cho nhỏ ra, sau đó cho bánh mì vụn và dầu ăn vào trộn
đều.
Lá lốt sau khi rửa sạch lau khô, cho hỗn hợp vào, cuộn lại dùng cuống lá lốt gài cho dính lại, cho
vào microwave heat up 2 minutes, xong cho 3 tablespoons dầu vao chảo, chiên chín.
Dọn ra dĩa ăn với cơm nóng, hay ăn với bún + nước xì dầu, vắt vài giọt chanh + ớt để chấm cho
thêm đậm đà.
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