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Chả Lụa Chay 1 (Càfé-Moka) 
 
Nguyên liệu: 
 
- 2 gói tàu hủ ky loại khô 200gr mổi gói 
  (coi hình post trong thread tàu hủ ky) 
- 2 muổng vun cà phê Baking-Soda 
  (thuốc muối) 
- Muối ,đường ,bột ngọt hay bột nêm  
- Hành, tỏi hoặc Boa rô (hành leek), tiêu... 
- Lá chuối để gói. 
- 2-3 muổng súp Dầu ăn 
 
Cách Làm:  
 

 
- Cho tàu hủ ky vô thau nước nóng + baking soda ngâm vài giờ cho mềm. Hay bỏ nguyên đêm 
củng được. Sau đó đem xả bỏ hết nước vàng đi. Xả lại nước chót bằng nước sôi. Xả sạch thì chả 
trắng hơn.Đổ ra rổ.Không cần chờ ráo. 
- Lấy cái nồi NON STICK (sẽ không dính), cho dầu vô, phi hành tỏi hoặc Boa rô cho thơm. Trút tàu 
hủ ky vô xào lửa trung bình. Nêm muối đường, tiêu, bột nêm cho vừa ăn. Thỉnh thoảng phải trộn, 
cho tới khi tàu hủ ky quện cục cục lại là được. Nếu trong lúc xào, bị khô quá thì cho thêm tí nước. 
Xào cho nước rút vô hết là xong. 
- Chuẩn bị lá chuối, để trên miếng plastic, múc chả đổ lên. Cuộn lại gói như kiểu gói bánh tét. Cột 
dây cho chặc. Chả phải gói khi còn nóng hoặc còn ấm, chứ gói khi nguội chả sẻ không dính. 
- Recipe này có thể gói thành 2 đòn chả, hoặc chia làm 3 đòn chả nhỏ. 
- Bắt nồi nước sôi, cho chả vô luộc 40 phút. Lấy ra để ráo nước. Cất vô tủ lạnh. Chả phải lạnh khi 
xắt mới không bể. 
 
Note: 
 
Có thể dùng lá Nori trải lên miếng plastic để gói chả, tạo nên cá chay. 
Hoăc trộn thêm nấm mèo, bún tàu, hành tỏi, tiêu hột để làm Giò Thủ chay. 
 
Chúc các bạn thành công. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chả Lụa Chay 2 
 
Ưu điểm của recipe này là thời gian làm không 
lâu. Chả rất dính với nhau,và có thể xắt ra ăn 
được khi mới vừa hấp xong, còn nóng. 
 
Nguyên liệu: 
 
- 1 gói tàu hủ ky frozen khoảng 400 gr 
- vật liệu đi kèm: muối, bột nêm chay 
   (mushrooms seasoning), tiêu 
- lá chuối để gói 
 
Cách Làm:  
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1. ngâm tàu hủ ky trong nước cho mềm với 1 ít muối 
2. xã tàu hủ ky bằng nước muối nhiều lần 
3. cho ra rỗ để ráo nước 
4. cắt tàu hủ ky thật nhuyễn 
5. trộn vào đó 1/2 cà phê muối, 1 tsp bột nêm chay, tiêu hột (nếu muốn đậm đà hơn thì cho 1 tsp 
muối và 2 tsp bột nêm chay) 
6. dùng lá chuối gói lại từng đòn như đòn bánh tét 
7. mang đi hấp 1 tiếng, thật ra nấu 1/2 tiếng cũng ok rồi, nhưng nấu lâu thì chả mịn hơn. 
 
Cũng có người làm chả lụa chay thì phi leeeks vào cho thơm, tuy nhiên chả lụa mặn thì không cần 
thiết có tỏi ngoại trừ chả huế, nên nếu ai thích thì có thể cho leeks vô tùy ý. 
 
Note: nếu muốn chả trắng thì khi ngâm tàu hủ ky vô nước, cho 1 chút Baking Soda vào. 
 
Chúc các bạn làm chả lụa chay thành công! 

 

 

Chả Lụa Chay 1 
                  Recipe by CHÂN NGUYỆT 
 
Nguyên liệu: 
 
- 1 gói đậu hủ ky (loại để nấu chè 
   mau mềm) 
- 1.5 teaspoon muối 
- 1 teaspoon dầu mè 
- 1 table sp. dầu hào chay 
- 1 teaspoon bột ngọt rau cải 
- ti tiêu đen và tiêu hột đỏ cho có 
   màu đỏ   

 
Cách Làm:  
 
- cho một gói đậu hủ ky vào nồì nước sôi nấu mềm khoản 5 phút. 
- cho vào rổ thiếc để ráo nước, dùng đủa quậy cho chảy bớt nước, càng khô càng tốt. 
- cho 1.5 teaspoon muối, dầu mè, 1 tablespoon dầu hào chay, tí bột ngọt rau cải, ti tiêu và tiêu hột 
đỏ cho có màu đỏ coi đẹp, trộn đều, và để một hồi nước sẻ ra nhiều, mêm lại cho vừa ăn, xong 
đêm gói liền khi đậu còn nóng, chớ để nguội thì chả sẻ không dính. 
- nấu một nồi nước sôi, cho 3 miếng lá tre khô trụn sơ cho mềm, 
- cái bịch ny lon mình cắt ra, dùng dao nhọn đâm cho nhiều lổ nhỏ,trải 3 miếng lá tre lên trên 
- cho 1 miếng rong biển Nori, cho đậu hủ ky lên mặc rong biển, xong gói lại y như bánh tét, sóc 
cho thật nhiều lần để chả dính chặt hơn, sau đó dùng giây cột lại. (Nếu muốn làm cá chay, thì làm 
như trên, còn nếu muốn làm chả lụa chay thì khỏi gói rong biển.) 
 
- Cho chả vào nồi luộc lá tre hồi nẩy luộc chín khoản nửa tiếng, để tránh trường hợp nylon dín đáy 
nồi nhớ lót thêm vài lá tre ở dưới nồi, xong giớt ra nguội và nên để đứng cho ra bớt nước và chả 
đậu hủ sẻ cứng hơn 
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- Nếu biết cách làm rôì, thì làm cách nào củng được hết, có khi hảng nó làm sao thì mình kg biết, 
có khi nấu đậu hủ kỷ có 5 phút thôi mà đả bấy nhầy, có khi phải nâú 15 p mới mềm mặc dù là 
dùng một hiệu. 
 
- Sẳn đây CN nhắc lại cho các chị biết là đậu hủ ky có 3 loại, một loại thì để chiên, nó dai dai nên 
dể gói, còn một loại thì bớt dai, dùng để nấu canh hoặc xào thì vừa mềm và kg bị rả rơì, còn một 
loại nửa là để làm chả hoặc để nấu chè, nấu rất mau mềm. 
 
nếu CN mà rảnh thì CN đêm đậu hủ ky luộc xong cho vào chảo xào khô với gừng và gia vị như 
trên, bảo đảm chả chay sẻ thơm ngon hơn nhiều, nhưng mà nói nhỏ cho mấy sis biết nha, mắc 
công cạo nồi quá à hic hic... 
 
- Túi nylon nên đục lổ để nước thoát ra, CN kg cần cột giây gì cả, chả củng dẻo ngon như thường. 
 
- Điều quan trọng là chả phải để thật nguội, rồi mới lột bỏ túi nylon và bỏ lá, đa số CN làm trước 
một ngày và làm một hơi 4 gói, nhưng nấu riêng mổi gói nha và cho nước thật nhiều để bớt mùi 
hăng của đậu hủ ky. 
 
- Cho rong biển vào thì chả sẻ có mùi cá, nhớ chiên sơ bên ngoài cho thơm và rong biển giòn giòn, 
sau đó cắt ra từng lát để ăn nguội với bún, kẹp bánh mì hoặc mình lăng bột chiên. 
 
- Chả đậu hủ ky béo hơn làm bằng đậu hủ tươi nhiều, Chúc thành công.  

 
 

Đây là loại tàu hủ ky khô trong gói để làm chả lụa chay do Chân Nguyệt post lên. 
Nếu các bạn không tìm được đúng hiệu này, thì có thể mua hiệu khác, 

nhưng phải giống kiểu như vậy mới được. 
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Chả Lụa Đậu Hũ Bún Tầu 
 
Chân Nguyệt làm 2 loại chả, 1 loại chỉ làm 
bằng đậu hủ tươi, còn loại kia thì thêm bún tàu 
vào. 
 
Vật liệu của chả lụa chay bún tàu: 
 
- 2 miếng đậu hủ tươi loại cứng (2x250 gram) 
- 2 muổng cafe bột ngọt chay 
- 2 muổng cafe muối 
- tiêu hột đỏ 
- 2 muổng dầu mè 
- một nấm tay bún tàu (mua loại cắt sẳn)  
- 4 muổng ăn bột mì căn (gluten meel )  
  

Cách làm: 
 
- đậu hủ để ráo nước, dùng giấy tissue thấm bớt nước. 
 
- cho đậu hủ và tất cả các gia vị vào máy xoay nhuyển, khi máy đang xoay thì rải bột mì căn từ từ 
vào để tránh chả đậu hủ không bị đóng cục.  
 
- cho bún tàu (khô) vào trộn đều với chả đậu hủ, nêm nếm lại cho vừa ăn (có thể cho thêm tí nước 
tương và dâù haò chay, nhưng chả sẻ không được trắng lắm, nhưng ăn thì thơm ngon hơn).  
 
- lá chuối hình chử nhật trụng sơ nước sôi cho mềm để khô, cho chả đậu hủ lên và cuộn lại và bịt 
kín 2 đâù, sóc vài lần cho chả gọn và nhỏ lại, dùng bao nylon cuộn tròn lại cho chặc và bao thêm 
một lớp giấy kiếng và quấn chặt 2 đâù lại.  
 
- nấu nồi nước sôi cho chả đậu hủ vào luộc nửa tiếng, xong vớt ra cho nguội và nên để đứng cho ra 
bớt nước và chả đậu hủ sẻ săn cứng hơn. 
 
- Thật ra đậu hủ đả chín rôì, nhưng vì đem luộc lại thì đậu hủ sẻ nhờ sức nóng mà đóng đặc và 
dính trở lại. 
 
- bột mì căn sẻ làm cho chả được giòn và khô lại, vì thế chúng ta không cần buộc hay ép chặt, bạn 
muốn chả giòn hơn thì thêm một muổng bột mì căn. 
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Đem chả đậu hũ chiên vàng, ăn với cơm, rau cải và nước tương ớt hạt lựu và hạt bí rang... 
thì quả là chúng ta có một dĩa cơm chay tuyệt vời. 

 

 

Chả Nhật Nguyệt 
 
Nguyên liệu: 
 
- 12 oz. "ham" nhão trắng loại câ tròn,  
   để tan đá còn hơi lạnh 
- 1 muỗng canh bột cà-ri đỏ Thái Lan 
- 1 muỗng canh nước lọc 
- 8 cọng đậu que, rửa sạch và thái khúc 
   nhỏ theo chiều ngang ½ phân 
- 4 tép hành lá, thái nhỏ 
- ½ chén bắp hột (loại trong lon hay  
   đông lạnh), để ráo 
- 2 muỗng canh nước tương 
- 1 muỗng cà-phê đường cát trắng 
- 2 muỗng canh bột bắp (hay bột năng) 
- 4 muỗng canh dầu ô liu để chiên  

Trình bày:  
- 1 cây cải sà lách  
- 2 quả cà chua 
  
 

Cách Làm: 
- Trộn chung tất cả vật liệu cho phần chả với nhau. Nhồi đều. Nêm nếm cho vừa ăn. Nếu thích 
   ăn cay thì thêm vào chút ớt bột. 
- Dùng chảo không dính, đặt trên bếp lửa trung bình, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ô-liu.  
   Vo chả thành từng viên tròn và ép xuống thành hình tròn dẹp, cho vào chảo chiên vàng hai mặt. 
   Lấy chả ra và để trên khăn giấy cho bớt dầu. 
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Trình bày: 
- Bày chả ra đĩa chung với rau sà-lách và cà chua. Món này ăn như món khai vị và dùng với  
  dưa leo ngâm giấm rất ngon. 

 

 

Chả Tôm Chiên 
 
Nguyên liệu: 
 
- 230g khoai tây 
- 1 ½ muỗng canh cà rốt bào nhỏ 
- 4 củ năng( gọt vỏ và nghiền nát) 
- 1/3 muỗng cà phê đường 
- 1/3 muỗng cà phê muối 
- 1 ít dầu mè 
- 1 nhúm tiêu 
- 1 muỗng cà phê nước gừng 
- 1 ½ muỗng cà phê bột mì 
- 1 ½ muỗng cà phê bột năng 
- 1/2 muỗng canh dầu 
 

 
Cách Làm:  
Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, xắt lát, hấp 20 phút cho khoai chín mềm, nghiền nhuyễn trong khi còn 
nóng. 
 
Trộn bột khoai nghiền với cà rốt, củ năng và gia vị, nặn thành hình những miếng chả nhỏ. 
 
Đun nóng 4 muỗng canh dầu, thả chả vào chiên ở nhiệt độ thấp cho tới khi cả hai mặt đều chín 
vàng, dọn lên chung với nước xốt cà chua. 
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Chân Giò Xào 
 
Nguyên liệu: 
 
- 2 lá tàu hũ ki. 
- 50g nấm đông cô ngâm nước. 
- 50g măng chín. 
- 50g gà chay. 
- 50g bông cải. 
- 30g nấm mèo đen. 
- 30g cà rốt. 
- 50g nấm tươi. 
- 30g đậu xanh. 
- 30g mì căn chiên. 
- 50g khoai tây chín nhuyễn. 
- 30g hoa liên. 

 
 

- 50g xì dầu. 
- 2.5g bột ngọt. 
- 2.5g đường trắng. 
- 1.5g rượu. 
- 200g nước. 
- 1000g dầu ăn. 
 
Cách Làm:  

- Cắt nấm đông cô, măng, gà chay, bông cải, cà rốt, nấm mèo, hoa liên, nấm tươi, mì căn thành 
hạt cho tàu Hũ ki vào chảo dầu nóng chiên đến khi có màu vàng thì vớt ra cho vào nước lạnh, để 
ráo nước rồi trải ra chén. 
 
- Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho các hạt vào xào, nêm gia vị, khoai tây, bột năng vào để sệt 
lại rồi trút Hỗn hợp vào miếng tàu hũ ki trên chén, bó quanh miếng tàu hũ ki thành dạng miếng giò 
rồi úp ra đĩa, gắn thêm Miếng măng làm như xương giò, xung quanh xếp ruột cải xanh, chế nước 
sốt lên "giò". 
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Cháo Đậu Xanh 
 
Nguyên liệu: 
 
1/2 cup gạo vo sạch  
1/4 cup đậu xanh 1/2 hạt vo sạch  
tí muối  
đường thẻ  
 
Cách làm: 
 
Gạo vo sạch đem nấu với nhiều nước với tí 
muối, khoãng 10 phút thì cho đậu xanh vo sạch 
vaò nấu đến khi naò nhừ cháo. Nhớ cho 1 cái 
thìa vaò nồi thì khi sôi cháo sẽ không tràn ra  
 

ngoài... và nhớ châm nước cho gạo nở. Cháo nhừ ăn nóng với đường thẻ bẻ cục... 
 
Ăn cháo đậu xanh cho hả nhiệt và nhẹ người khi trong người hơi yếu. 

 

Chay La Hán Chao Đỏ 
 
Nguyên liệu: 
 
2 miếng chao đỏ 
1 miếng chao trắng 
2 cây cải thìa 
200g cải tròn 
1 củ cà rốt 
100g đậu que 
100g nấm rơm 
1 miếng đậu hủ chiên cắt miếng 
20g kim châm 
20g nấm mèo 
2 nhánh cần ta 
50g đậu hủ ky chiên xé nhỏ 
1 lọn bún tàu ngâm mềm 
 
Cách làm: 
 
- Cải thìa, cải tròn, cần ta và đậu que rửa sạch 
  cắt khúc 
- Cà rốt cắt xéo hoặc tỉa hoa 
- Nấm rơm, nấm mèo, kim châm ngâm nước rửa 
sạch (nấm mèo & kim châm nên ngâm lâu tí cho 
nở) 
- Chao đỏ + chao trắng tán nhuyễn 

 
 

 
Cho chảo lên bếp cho dầu vào đợi chảo nóng, sau đó cho phần chao vô xào cho thơm và cho tất cả 
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phần nguyên liệu vào đảo đều, nêm ít đường và dầu hào chay, nêm lại nếu lạt thì cho thêm ít 
muối(cẩn thận khi nêm muối vì phần chao đã mặn). Sau đó cho vào ít nước đậy nấp chờ cho phần 
nguyên liệu mềm, dùng ít bột năng hòa với nước cho vào, món ăn hơi sánh là được, cuối cùng cho 
bún tàu vô đảo đều, cho món ăn ra dĩa dùng nóng với cơm. 

 

Chicken Orange Chay 
 
Nguyên liệu: 
 
- 1 bịch thịt ga chay (bày bán ở hàng frozen 
   có để chữ Chicken vegie) 
- 1 trái cam 
- leak fần trắng băm nhỏ (nếu ăn tỏi thì dùng 
   tỏi càng ngon hơn). 
- 1 1/2 tbsp đường 
- 2 tbps dầu hào chay (0 có dâù hào chay thì 
   dùng soy sauce cũng được) 
- 1 tsp ớt bột (nếu thích cay) 
- chút bột nêm chay 
- lettuce cắt sợt để lót dĩa 
- 2 tsps dấm 
 

 
Cách Làm: 
 
Cam 1/2 trái cắt lát để chưng bày, 1/2 còn lại vắt lấy nước, nếu cam nhỏ dùng 1 1/2 - 2 trái, nếu 
cam ngọt thì bớt đuờng lại khi nêm nếm. 
 
Lettuce rửa sạch vẩy ráo cắt sợi xếp ra dĩa, xung quanh xếp cam. 
 
Phi tỏi và leak trong chảo với chút dầu cho thơm, sau đó cho thịt gà chay đã tan đá vào. Giảm lửa 
nhỏ kẻo cháy, kế đó cho đường vào, quậy đều, cho dầu hào + nước cam + chút bột nêm (một tí 
thôi) vào trộn đều nếm thử, gia giảm gia vị tùy ý, quậy đều cho sauce quyện lại với thịt chay, khi 
thịt gà vừa ráo sauce thì cho dấm + tí xíu đường + ớt vào, trộn đều nêm thử dạng hơi ngọt ngọt 
chua chua, mặn mà gia vị thơm mùi cam là xong. Nhắc ra rắc tiêu đổ ra dĩa dùng nóng với cơm. 
 
PS. Nếu không mua được thịt gà chay thì dùng mì căn thay thế cũng được, nhưng nếu dùng mì căn 
thì quá trình sốt hơi lâu thì nó mới thấm gia vị và ra cái màu đẹp. 
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Cơm Cháy Hầm Hạt Dẻ 
 
Nguyên liệu: 
 
- 150g hạt dẻ (đã lột vỏ) 
- 20g mộc nhĩ khô 
- 20g hoa kim châm khô 
- 300g tàu hũ ki cháy 
- 1 lát gừng 
- 1 ½ muỗng canh xì dầu 
- 1 muỗng canh nước tương thường 
- 1 ½ muỗng canh đường 
- 1/4 muỗng cà phê muối 
- 3 tách nước dùng (hoặc nước) 
 

Cách Làm: 

Ngâm kim châm khô và mộc nhĩ khoảng 1 giờ, rửa sạch, cắt bỏ phần cứng ở hoa. Xắt mộc nhĩ 
thành từng miếng nhỏ, luộc sơ khoảng 5 phút, rửa lại bằng nước nguội và để thật ráo. 
 
Cắt miếng tàu hũ ki cháy thành từng miếng nhỏ bằng kéo (chia hạt dẻ thành từng miếng nhỏ nếu 
hạt quá lớn), chiên trong dầu nóng cho tàu hũ ki hơi vàng và cứng lại, để ráo dầu. 
 
Xào hạt dẻ với 2 muỗng canh dầu trong vòng 3 phút. Xào gừng với tất cả mọi nguyên liệu và gia vị 
đã chuẩn bị. Sau khi sôi ninh thêm 30 phút nữa cho hạt dẻ chín mềm, rót nước xốt vào, rưới một 
muỗng canh dầu mè và trộn đều. 
 
Món này dùng nóng hoặc nguội đều được.
 

 

Cơm Cháy Thập Cẩm 

 
Nguyên liệu: 
 
- 10 miếng cơm cháy. 
- 50g nấm hương. 
- 50g cà chua. 
- 50g bạch quả. 
- 50g đậu Hà Lan. 
- Dầu mè, đường, muối, bột ngọt, bột năng. 
 
Cách Làm: 
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Nấm hương ngâm nước. Cắt nấm hương, cà chua thành miếng nhỏ. Bột năng hòa tan vào nước. 
 
Cho cơm cháy vào chảo dầu nóng chiên giòn, vớt ra xếp vào đĩa. Bắt chảo dầu lên bếp, cho nấm 
hương, bạch quả, đậu Hà Lan, cà chua vào xào sơ. Nêm một ít muối, bột ngọt, đường cho vừa ăn 
và thêm một chút nước vào xào cho thấm gia vị. 
 
Tiếp tục cho nước bột năng vào chảo xào chín rồi rưới dầu mè lên. Lấy hỗn hợp vừa xào rưới lên 
đĩa cơm cháy. 

 

 

Cơm Hoa Hồi Trái Cây 
 
Nguyên liệu: 
 
- 500g gạo ngon  
- 1/2 bát nước cốt dừa.  
- 5 tai hồi rang thơm.  
- 1 thìa cà phê bột nghệ.  
- 50g nho khô.  
- 1 quả lê giòn.  
- 2 thìa cà phê hạt nêm  
Trình bày: 1 quả thơm (dứa), vài quả cà 
chua bi, nến. 
 
Cách Làm: 
 
- Lê gọt vỏ, ngâm nước muối, vớt ráo 
nước, thái hạt lựu. 
 

- Gạo: Vo sạch, cho nước, hạt nêm, bột nghệ, tai hồi vào nấu. 
- Cơm vừa cạn, cho nước cốt dừa vào xới đều để lửa nhỏ khoảng 15 phút. Tiếp tục cho nho khô và 
lê vào trộn đều.  
 
Trình bày :  
-  Dùng một quả thơm còn đầu, cắt ngang phần cuống, dùng dao khoét bỏ ruột, tỉa hình thoi ngoài 
vỏ tạo thành những lỗ hổng. Ghim lác đác vài quả cà chua bi.  
- Trước khi dọn cơm, đặt một cây nến vào giữa đĩa, úp quả thơm vào, đốt nến cho đẹp . Món cơm 
này dùng kèm đùi gà đút lò sốt nấm. 
 

 

 

 

 



 

58 

 

Cơm Niêu Nấm Hương 
 
Nguyên liệu: 
 
- Gạo (1 chén)  
- Cà rốt (4 củ)  
- Nấm hương (4 tai nấm)  
- Tàu hủ ki (1 miếng)  
- Muối, tiêu, đường, bột ngọt, hành tỏi băm, dầu ăn  

+ Dụng cụ  
-Niêu đất, máy ép trái cây (hoặc cối dã), dao, thớt  

  

Cách Làm: 
 
+ Chuẩn bị  
- Cà rốt : rửa sạch , gọt bỏ vỏ ép lấy nước 3 củ,1 củ đem cắt hạt lựu  
- Nấm hương : ngâm nở, rửa sạch,cắt chân nẩm tai,1 tai cắt hạt lựu  
- Tàu hủ ki : rửa sạch, thái chỉ, xào so voi hành tỏi, gia vị  
- Gạo : vo sạch  
 
 
+ Nấu 
- Cho gạo vào niêu cùng với nước ép cà rốt và một ít nước vừa đủ để khi chín cơm không bị nhão.  
- Khi cơm sôi, giảm nhỏ lửa cho 3 tai nấm còn lại vào nấu cho chín. Trước khi nhắc xuống cho tàu 
hủ ki thái chỉ vào, cà rốt cắt hột lựu, nấm cắt hộ lựu, đậy nắp nhắc xuống.  

Yêu cầu thành phẩm:  
- Cơm chín dẻo, vừa ăn, có màu cam đẹp, nấm, cà rốt chín mềm.  
- Ăn nóng  
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Đậu Hũ Áp Chảo 
 
Nguyên liệu:  

- 1 hộp đậu hủ non mềm, thái miếng 
vuông 
   khoảng 1 cm  
- 2 tép hành lá, thái nhỏ 
- 2 muỗng canh dầu canola 
- Vài cọng rau ngò 
 
Gia vị: 
 
- 1 muỗng canh dầu hào chay 
- ½ muỗng cà-phê tiêu 
- ½ muỗng cà-phê đường cát trắng 
- 3 muỗng canh nước tương 
- 1 muỗng canh nước xốt terriyaki Nhật 
- ⅓  muỗng cà-phê bột nêm nấm 
- Một chút tương ớt (tùy thích) 
 
Cách Làm: 
  
 

- Hòa tan các vật liệu của phần gia vị trong 1 chén nhỏ. Ðể một bên. 
- Ðặt một cái chảo không dính trên bếp lửa trung bình. Khi chảo nóng cho dầu canola và hành lá 
   vào phi thơm.  
- Cho chén hỗn hợp nước tương vào khuấy đều. Khi nước tương sôi, cho đậu hủ mềm vào (nhớ nhẹ 
   tay). Cầm cán chảo hất chảo lên, đảo đậu hủ qua mặt kia cho nóng là được. 
 
Trình bày:  Rắc rau ngò lên trên cho đẹp. Món này có thể dùng với cơm nóng và các loại rau luộc 
như rau muống, cải bẹ xanh, rau dền, rau lang, v.v...
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Đậu Hũ Bắc Kinh 
 
Nguyên liệu: 
- 1 cây mì căn, cắt thành 6 thanh 
   dài, rồi cắt khúc khoảng 5 phân 
- 1 muỗng cà-phê dầu canola 
- 1 miếng (½ kg ) đậu hủ trắng, thái 
   miếng khoảng 1 phân 
- 3 hay 4 tép hành lá (có thể thay 
   thế bằng boa-rô), phần xanh  
   cắt khúc khoảng 5 phân,  
   phần trắng thái nhỏ 
- 1 muỗng cà-phê bột năng + 2 
  muỗng cà-phê nước lọc, khuấy đều 
- Một chút tiêu và rau ngò  
 
Gia vị:  
- 3 muỗng canh nước tương 
- 1 muỗng canh đường cát trắng 
- ½ muỗng cà-phê bột nêm nấm 
 

 
Cách Làm: 
- Ướp mì căn với một chút đường và nước tương. 
- Cho dầu canola vào chảo. Khi dầu nóng, cho mì căn vào chiên vàng. Gắp ra đĩa.  
- Cũng cùng chảo đó, cho hành lá và đậu hủ vào xào chung.  
- Sau đó cho phần gia vị và mì căn vào xào tiếp.  
- Thêm nước bột năng vào chảo xào cho vừa đặc lại. 
 
Trình bày:  Món này có thể dùng chung với cơm, dưa leo và cà chua. 
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Đậu Hũ Cà Ri 
 
Nguyên liệu:  

- ½  kg đậu đũa, cắt khúc vừa ăn 
- 3 miếng đậu hủ chiên, thái miếng vừa ăn 
- 1 lon nhỏ nước cốt dừa 
- 2 lát “ham” chay, thái miếng vừa ăn 
- 1 muỗng cà-phê cà ri bột 
- ¼ củ hành tây, thái lát 
- Muối, tiêu, bột nêm nấm (để nếm)  
- 1 muỗng canh dầu canola 
 
Cách Làm: 
 
- Ðậu đũa trụn trong nước sôi có pha chút 
   muối, lấy ra sả nước lạnh, để ráo. 
- Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào. Khi dầu 
   nóng, cho hành tây vào phi thơm, rồi 
   cho cà-ri vào khuấy đều.  
- Thêm đậu hủ, “ham” chay, đậu đũa vào 
   nấu khoảng 10 phút, nêm nếm lại cho 
   vừa ăn.  
- Sau cùng cho nước cốt dừa vào. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Đậu hũ chiên dòn chay
 
Nguyên liệu:  
8 oz. đậu hủ mềm (loại trong hộp có nước) 
¼ chén bột gạo 
2 muỗng canh bột năng 
5 chén dầu canola để chiên 
 
Nước chấm: 
1 muỗng canh nước tương  
½ muỗng cà-phê đường cát trắng 
½ muỗng cà-phê tương ớt 
1 cây sà-lách 
Dưa leo ngâm giấm 
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DƯA LEO NGÂM GIẤM  
 
2 trái dưa leo nhỏ loại hột nhỏ 
¼ chén giấm gạo 
¼ chén đường cát trắng 
½ muỗng cà-phê muối 
1 muỗng canh tương ớt 
2 muỗng canh hành hương băm nhỏ 
1 muỗng canh nước tương  
1 muỗng canh dầu ô-liu 
 
CÁCH LÀM : 
 
Trộn chung hai loại bột lại với nhau. 
Ðậu hủ lấy trong hộp ra, dùng giấy thấm cho khô, để yên khoảng 20 phút. Ðậu hủ cắt thành 9 
miếng vuông. 
 
Dùng chảo không dính đặt trên bếp lửa trung bình. Cho dầu vào để nóng khoảng 380˚ F. Khi thấy 
dầu bắt đầu bốc khói, lấy từng miếng đậu hủ lăn nhẹ vào bột và cho vào chảo chiên vàng khoảng 
5-7 phút, đừng trở đậu hủ vì dễ bể. Khi đậu hủ vàng, lấy ra để lên khăn giấy cho thấm bớt dầu. 
 
TRÌNH BÀY 
 
Bày lên đĩa ăn nóng với nước chấm nước tương và dưa leo ngâm giấm, chay hay mặn đều ăn được. 

 

Đậu Hũ Chiên Hành 

 
Nguyên liệu:  

- 1 miếng (300g) đậu hủ trắng, 
   rửa sạch và thái mỏng 
- 2 muỗng canh dầu ô liu 
- 3 tép hành lá (phần trắng), 
   rửa sạch và thái nhỏ 
- 2 trái ớt đỏ, rửa sạch và thái 
   theo chiều dài của ớt 

Gia vị: 

- 2 muỗng canh xì dầu Maggi 
- 1 muỗng cà-phê xốt BBQ chay 
  

Trình bày: 
- Một chút tiêu 
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- Rau ngò 
  
 

Cách Làm: 
 
- Bắc chảo dầu ô-liu nóng, chiên vàng đậu hủ. Sau đó cho vật liệu của phần gia vị vào, trộn đều. 
  Cho hành lá và ớt vào, trộn đều lần cuối rồi đổ ra dĩa.  
 
Trình bày:  Sắp ngò và rắc tiêu lên trên. 

 

Đậu Hũ Chiên Muối 
 
Nguyên liệu: 
 
- 6 miếng đậu hũ 
- 1/2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương 
- 1 trái ớt đỏ xắt nhỏ 
- 1 cây ngò xắt nhỏ 
- 1/2 tách bột mì 
- 1/4 tách bột năng 
- 1/2 tách nước 
  
 

Cách Làm: 
 
Đảo 1 muỗng cà phê muối trên chảo với ngọn lửa thấp, cho bột ngũ vị hương vào làm muối ngũ vị. 
 
Đậu hũ rửa sạch, cắt mỗi miếng làm 3 phần, rắt muối ngũ vị lên cả 2 mặt đậu, ướp 30 phút. 
 
Nhúng đậu vào bột nhào, chiên vàng trong dầu nóng, vớt ra để ráo. 
 
Đun sôi 1 muỗng canh dầu, thả đậu chiên, ớt đỏ, ngò, và 1/3 muỗng cà phê muối ngũ vị vào, đảo 
đều và múc ra. 
 
* Để có thể chiên đậu hũ thiệt ngon, trước tiên đặt chảo thiệt nóng, khi chảo bốc hơi thì rót dầu 
vào và đun sôi.  
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Đậu Hũ Chiên với Nấm Xào Rau 
 
Nguyên liệu: 
 
- 3  miếng tàu hủ vuông, cắt nhỏ chiên dòn  
- 2 cọng hành lá, cắt khúc khoảng 2 phân  
- 5-10 tai nấm Đông Cô  
- 1 bó cải ngọt, hoặc lọai cải nào mình thích  
- 1 nắm tay đậu Hòa Lan  
- 10 miếng gừng cắt nhỏ và mỏng  
- Dầu ăn  
- 1 cup nước luộc rau + 2 muỗng canh nước 
tương + chút tiêu + 1 muỗng café dầu mè  
- 1 muỗng café bột khoai + 1 muỗng canh 
nước luộc rau, quậy đều  
 
Cách Làm: 
 
- Cắt tàu hủ thành những miếng vuông nhỏ 
vừa miệng ăn, chiên dòn, để ráo dầu.   
- Nếu dùng nấm Đông Cô khô thì ngâm nước 
cho mềm và cắt làm hai.   
- Cải ngọt rửa sạch, cắt thành khúc nhỏ, 
trụng sơ với nước sôi, rồi vớt ra để ráo nước.
 

- Nấu nước luộc cải cho sôi trở lại và cho đậu Hòa Lan đã rửa sạch vào, trụng sơ và vớt đậu ra 
ngoài để cho ráo nước. 
- Để chảo lên lò và cho vào 1 muỗng canh dầu ăn.   
- Chiên hành lên cho thơm.   
- Sau đó cho nấm Đông Cô và gừng vào, xào lên vài cái rồi cho các gia vị trộn sẵn (1 cup nước luộc 
rau + 2 muỗng canh nước tương + chút tiêu + 1 muỗng café dầu mè) và tàu hủ đã chiên dòn vào 
chảo để cho sôi khỏang 2 phút, để nước cạn bớt.   
- Rồi bạn có thể cho cải ngọt và đậu Hòa Lan vào, xào lên vài cái.   
- Sau đó cho nước luộc rau và bột khoai đã được trộn sẵn vào, xào cho sệt lại là cho vào đĩa. 
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Đậu Hũ Chưng Tương 
 
Vật liệu: 
  
- 1 miếng tàu hủ  
- 3 or 4 tai nấm mèo  
- 1 nhúm kim châm  
- Tương hột  
- Bún tàu  
- Tàu hủ ki  
- 1 miếng gừng nhỏ  
- Cần  
- Tỏi tây or củ kiệu (tỏi bình thường củng ok) 
- Gia vị: nước tương, đường, muối, bột ngọt, 
tiêu 

 
Cách làm: 
Tàu hủ trụng qua nước sôi, để ráo, sếp vô cái tô. 
nấm mèo ngâm mềm, xắt miếng nhỏ vừa ăn. 
Kim châm ngâm mềm, lặt nhụy và gốc bỏ , rưả sạch cột gút lại.  
Bún tàu trụng vô nước sôi 1 - 2 lần cho mềm, xong cho ra cái rổ để ráo nước.  
Gừng xắt sợi, cần xắt khúc nhỏ vừa ăn.  
Tàu hủ ki ngâm mềm, xé hay xắt miêng vừa ăn.  
Tỏi bằm nhuyển. 
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Bằc chảo llên bếp, cho dầu vào , dầu nóng cho tỏi, gừng vào đảo vài tua, cho 2 - 3 tbsp tương hột 
vào xào đều lên, cho nấm mèo + kim châm + tàu hủ ki + đường + bột ngọt + nước tương + tiêu + 
cần, cho thêm chút nước sôi vào nêm nếm lại cho vừa ăn, phải có nước thì khi cho bún tàu vào sẽ 
không bi khô. 
 
Sau khi cho bún tàu vào, trộn đều cho bún tàu thấm, trút hết hổn hợp trong chảo vào cái tô đả có 
sẳn tàu hủ. Xếp thêm vài cọng gừng + cấn + tiêu trên mặt. Cho tô tàu hủ vào nồi hấp (chưng) 
khoảng 15 - 20 phút. 
 
*** Lúc cho hổn hợp trong chảo vào tô tàu hủ, canh sao trong chảo còn nước tương kha khá, để 
trong lúc hấp tương sẽ thấm vào tàu hủ. 
 
Ghi chú: Tương hột mua về, trút ra cái hủ khác lớn hơn, cho đường vào, chút xíu bột ngọt 
(optional), lấy chiếc đủa đảo vài vòng. Xong đậy kín lại, để vài tháng sau ăn mới ngon, cho tương 
dịu lại bớt, chứ không thôi tương mặn lắm. 

 

 

 
 
Đậu Hũ Cuốn Chiên Dòn 
 
Nguyên liệu: 
- 2 miếng lá tàu hũ ki 
- 40g nấm hương 
- 1/2 củ cà rốt nấu chín xắt nhỏ 
- 150g măng đóng hộp. 
- 1 ½ muỗng canh dầu hào 
- 1/2 muỗng canh nước tương 
- 1 ít dầu mè 
- 1 nhúm tiêu 
- 1 muỗng cà phê đường 
- 1/2 muỗng càphê bột ngọt (optional) 
- 1 ½ muỗng càphê bột năng 
- 4 muỗng canh nước 
   
 

Nước xốt:  
- 1/2 tách nước dùng(hoặc nước) 
- 1 muỗng canh nước tương 
- 1 muỗng càphê bột năng. 
 
Nước trám đậu hũ:  
- 2 muỗng canh bột mì 
- 1 ½ muỗng canh nước.   
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Cách Làm: 

Nấm hương ngâm nước, gọt sạch, để ráo và hấp 10 phút, xắt nhỏ. 
 
Măng rửa sạch, xắt nhỏ, để ráo. 
 
Xào măng với 2 muỗng canh dầu, nấm và cà rốt, rắc gia vị và ngò, đảo đều và để cho nguội dùng 
làm nhân. 
 
Cắt tàu hũ ki thành từng miếng vuông 14cm, phết nước sốt lên mặt đậu, đặt nhân vào giữa, cuộn 
lại thành từng miếng hình chữ nhật, dùng bột mì hòa nước, trám bên ngoài. 
 
Chiên vàng đậu hũ trong dầu nóng, dọn toàn bộ lên đĩa, hoặc dọn lên từng miếng nhỏ khi còn 
đang nóng. 

 

 

Đậu Hũ Hấp Chao 
 
Nguyên liệu: 
 
- 1 miếng (½ kg) đậu hủ trắng, vuông khoảng  
   2 phân 
- 1 vỉ nấm, rửa với nước muối, nếu lớn thì xé 
   làm đôi 
- 2 tép hành lá, cắt khúc dài 2 phân  
- 2 trái ớt sừng trâu, thái chỉ 
- 1 nhánh gừng khoảng 2 phân, thái chỉ 
- 6 miếng chao ngon 
- 2 muỗng cà-phê nước tương 
- 2 muỗng canh đường cát trắng 
- 1 muỗng canh dầu ô liu 
 

Trình bày: 
  
- Một chút tiêu 
- Một ít rau ngò 

Cách Làm: 
 
- Chao tán nhuyễn rồi hòa tan với nước tương và đường. Ướp hỗn hợp chao vào đậu hủ khoảng 
   5-10 phút. 
- Lấy 1 cái tô có thể nấu trong lò vi ba, trước tiên cho nấm vào tô rồi kế tiếp là đậu hủ đã ướp, 
   ớt, hành lá, và sau đó là gừng. Rưới dầu ô-liu lên trên cùng.  
- Sau cùng, lấy 1 miếng ny-lông đậy trên mặt tô, để vào lò vi ba nấu khoảng 4-5 phút. 
 
Trình bày:  Rắc tiêu và ngò trên mặt tô đậu hủ hấp chao. 
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Đậu Hũ Hấp Nấm Hương và Cà Rốt 
 
Nguyên liệu: 
 
- 4 miếng đậu hũ non 
- 6 nấm hương lớn 
- 12 lát cà rốt 
- 300g rau cải 
- 1/4 muỗng cà phê đường 
- 1/4 muỗng cà phê bột năng 
- 1/2 muỗng canh dầu 
- 1 lát gừng đập nát 
 
Nước xốt:  
- 1 ít dầu mè 
 

- 1 nhúm tiêu 
- 1 muỗng cà phê nước tương 
- 1/3 muỗng cà phê muối 
- 1/2 muỗng canh bột bắp 
- 3/4 tách nước dùng (hoặc nước) 
 
Cách Làm:  

Nấm hương ngâm nước, cắt bỏ chân để ráo, ướp gia vị và hấp 10 phút, xắt đôi khi nấm đã nguội. 
 
Đậu hũ rửa sạch, xắt mỗi miếng thành 3 phần. 
 
Xếp đậu hũ, nấm và cà rốt, xen kẻ trên dĩa, hấp khoảng 5 phút, chắt hết nước ra. 
 
Rau cải cắt khúc, rửa sạch, xào hoặc trụng chín để trang trí. 
 
Đun sôi 2 muỗng canh dầu, hoà với nước xốt, rót lên đĩa đậu.
 

 

Đậu Hũ Khai Ngộ 
 
Nguyên liệu: 
 
- 1 miếng đậu hủ trắng, cắt vuông con cờ 
- 4 tai nấm đông cô tươi (nếu dùng nấm khô thì 
   ngâm cho nở), thái miếng 
- 3 muỗng cà-phê dầu ô liu  
- ½ cây cá tuno chay 
- 1 tép tỏi băm nhỏ 
- 1 nhánh gừng nhỏ băm nhuyễn 
- 1 muỗng cà-phê bột năng pha với 1 muỗng canh 
   nước lọc, để sẵn 
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- 1 muỗng cà-phê dầu mè  
- 2 tép hành lá, thái khúc 
 

 
Gia vị: 
- 3 chén nước súp chay 
- 3 muỗng cà-phê nước tương 
- ½ muỗng cà-phê đường cát trắng 
- ½ muỗng cà-phê bột nêm nấm 
- ½ muỗng cà-phê ớt miếng khô 
 
Cách Làm: 
 
- Hòa tan các vật liệu của phần gia vị trong 1 chén nhỏ. Ðể một bên. 
- Ðặt một chảo không dính lên bếp, cho dầu ô-liu vào. Khi dầu nóng, cho tỏi, gừng, và cá tuno 
  chay vào xào cho thơm.  
- Sau đó cho đậu hủ và nấm đông cô vào xào chung khoảng 1-2 phút.  
- Kế tiếp cho hỗn hợp gia vị vào đun sôi lên khoảng 3-5 phút, rồi cho nước bột năng đã hòa sẵn 
  vào xào cho vừa đặc.  
- Rắc hành lá và ít dầu mè lên trên cùng. 

 

 

 

Đậu Hũ Ki Cuốn Nấm Hương 
 
Nguyên liệu: 
- 20g nấm hương 
- 10 miếng đậu hũ xốp xắt nhỏ 
- 12g phổ tai 
- 1 miếng lá tàu hũ ki 
- 1 củ cà rốt 
- 300g rau xanh 
- 1/4 muỗng cà phê muối 
- 1/4 muỗng cà phê đường 
- 1 ít dầu mè 
- 1 nhúm tiêu   

 
Nước xốt 
- 1 muỗng canh dầu hào 
- 1/2 muỗng canh nước tương 
- 1 ít dầu mè 
- 1 nhúm tiêu 
- 1/4 muỗng cà phê muối 
- 1/3 muỗng cà phê đường 
- 1 ½ muỗng cà phê bột năng  
- 3/4 tách nước dùng (hoặc nước) 
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Cách Làm: 

Cà rốt, gọt vỏ rửa sạch, xắt thành miếng dài cỡ ngón tay, luộc sơ trong nước sôi khoảng 10 phút 
cho mềm. 
 
Nấm hương ngâm nước, cắt bỏ chân, để ráo xắt miếng dài và dầy. 
 
Phổ tai rửa sạch, chà 1/2 muỗng canh dầu và trụng nước sôi, để ráo vắt khô nước. 
 
Trộn gia vị với nấm, đậu hũ, và cà rốt. 
 
Đặt đậu hũ xốp, nấm, cà rốt, phổ tai lên những miếng đậu hủ xắt lát dài, cuộn tròn lại, xếp tất cả 
lên đĩa và hấp 15 phút. 
 
Rau xanh cắt khúc, xào hoặc trụng chín để trang trí thêm. 

 

 

 

 

Đậu Hũ Nấm và Cải Xanh 
 
Nguyên liệu: 
 
- 350g đậu phụ non. 
- 50g nấm đông cô. 
- 50g nấm tươi. 
- 100g cải xanh (hoặc cải thìa). 
- 15g xì dầu. 
- 2g bột ngọt. 
- 5g rượu. 
- 2g đường trắng. 
- 200g nước. 
- 50g dầu ăn. 

  

Cách Làm: 

- Cắt đậu phụ non thành hình chữ nhật dài 7cm, rộng 4.5cm, dày 1.5cm. 
 
- Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho từng miếng đậu phụ vào chiên, vừa chiên vừa đảo chảo, khi 
đậu vàng Hai mặt thì cho nấm đông cô, nấm tươi, xì dầu, nước, đường, rượu vào, nấu cho đến khi 
nước có màu sậm thì Cho cải xanh vào nấu cho thấm, cho bột năng vào để sệt lại, rưới dầu vào và 
xếp món ăn vào đĩa. 
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Đậu Hũ Nhồi Củ Quả 
 
Nguyên liệu:  

- 4 miếng đậu hũ trắng 
- 1 củ mì (củ đậu) 
- 1 trái dưa leo (dưa chuột) 
- 50 gr giá đỗ 
- 1 muỗng xốt cà chua 
- 1 muỗng cà phê ớt bằm nhỏ 
- 1 muỗng cà phê tỏi bằm nhỏ 
- 1 muỗng canh giấm 
- Muối, dầu ăn, đường 
  
Cách làm: 
 
1. Đậu hũ tráng qua nước, xắt miếng hình tam 
giác, để ráo. Củ mì gọt vỏ, xắt sợi. Dưa leo rửa 
sạch, xắt sợi. Giá đỗ trụng qua nước sôi rồi trộn 
đều với dưa leo, củ mì và một tí muối. 
2. Trộn đều ớt, tỏi, đường, xốt cà chua, giấm và 
một muỗng canh nước sôi để nguội, cho vào máy 
xay sinh tố xay nhuyễn rồi cho ra chén để làm 
nước chấm.  
3. Bắc chảo lên bếp, đun nógn dầu, cho đậu hũ 
vào chiên vàng đều các mặt, vớt ra, để ráo dầu. 
Khi đậu hũ nguội, dùng dao rạch một đường bên 
sườn miếng đậu rồi nhồi rau củ vào giữa. 
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Đậu Hũ Nhồi Ngó Sen 
 
Nguyên liệu: 
- 230g đậu hũ xốp 
- 300g ngó sen 
- 20g nấm 
- 1 lát gừng 
- 1 ít dầu mè 
- 1 nhúm tiêu 
- 1/2 muỗng cà phê muối 
- 1/3 muỗng cà phê đường 
- 1 ½ muỗng canh bột năng 
- 1 muỗng canh dầu  
 

 
Cách Làm:  

Ngó sen gọt kỹ, rữa sạch, để ráo nước và bào nhỏ, trộn với gia vị để làm nhân (vắt khô nước nếu 
nhân không được ráo).  
 
Châm lỗ trên mặt đậu, nhồi nhân vào trong. 
 
Xào gừng với một muỗng canh dầu, đặt miếng phên tre lên, xếp đậu nhồi bên trên, sau khi đun 
sôi, ninh trên lửa nhỏ thêm 20 phút, bỏ miếng phên tre ra, rót nước hòa bột năng, dọn lên. 

 

 

 

Silky tofu và ham chay 
chưng nước tương gừng 
 
Nguyên liệu:  
  
- Đậu hũ mềm (silky tofu) 
- Vài lát ham chay, chiên sơ 
- Tương chay 
- Dầu mè 
- Gừng 
- Tí tiêu 
- Xửng hấp 
- Cơm trắng 

Cách làm: 
 
- Trong khi nấu cơm, chuẩn bị cho đậu hũ mềm vào dĩa, cho lên xửng hấp chín.  
- Bắc chảo, cho tí dâù + gừng bầm nhỏ vào xào cho thơm, để lửa nhỏ lại cho vài muống nước 
tương, tí dầu mè, tiêu vào trộn đều. Xong, chế hỗn hợp nườc tương vào dĩa đậu hũ đang hấp... thế 
là trong dòng 7 phút chúng ta đã có một món ăn.... vừa dể làm, lẹ và dễ ăn. 
 
Chúc các bạn ăn ngon. 
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Đậu Hũ Xào Chua Ngọt 

Nguyên liệu: 
- 3 miếng đậu hũ chiên 
- 1 trái ớt xanh xắt miếng nhỏ 
- 2 trái ớt đỏ xắt miếng nhỏ 
- 2 trái cà chua bỏ hột xắt miếng nhỏ 
 
Nước xốt:  
- 6 muỗng canh nước 
- 2 muỗng canh giấm trắng 
- 2 ½ muỗng canh đường 
- 1/4 muỗng cà phê muối 
- 1 ½ muỗng cà phê bột năng 
- 2 muỗng canh nước xốt cà chua. 

Cách Làm:  

- Đậu hũ rửa sạch, xắt thành từng lát, chiên vàng trong dầu nóng, vớt ra để ráo. 
- Xào ớt xanh và ớt đỏ trong dầu, để ráo. 
- Xào cà chua với 2 muỗng canh dầu, rót nước xốt vào đun sôi, 
  cho mọi thành phần còn lại vào, đảo đều và múc ra. 
 

 

Đậu Hũ Xào Hạnh Nhân 
 
Nguyên liệu:  

- ½ kg đậu hủ trắng, thái miếng vuông vừa ăn 
- 2 muỗng canh dầu canola 
- ½ chén ớt xanh Đà Lạt (còn gọi là ớt chuông hay  
   bell pepper), thái miếng 
- 1 nhánh cần tây, thái xéo 
- ½ hộp nhỏ củ năng 
- 4 tép hành lá, thái khúc 
- 1 củ gừng nhỏ khoảng 5 phân, thái lát hoặc thái sợi 
- ½ muỗng cà-phê bột năng 
- 1 muỗng canh nước 
- ¼ chén hạnh nhân thái lát và rang sẵn (hoặc rang 
   hạnh nhân trước cho chín)  
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Nước xốt để ướp: 
 
- 4 muỗng canh nước tương 
- 1 muỗng cà-phê hành tây băm nhuyễn 
- 1 muỗng canh bơ đậu phộng 
 
Cách Làm: 
 
- Ướp đậu hủ với nước xốt ướp khoảng 1-2 tiếng cho thấm.  
- Đặt chảo lên bếp. Cho 1 muỗng canh dầu canola vào. Khi dầu nóng, cho đậu hủ đã ướp vào,  
   xào nhanh tay cho đến khi cạnh hơi vàng, múc ra đĩa.  
- Cùng chảo đó, để lên bếp trở lại, cho phần dầu canola còn lại vào. Cho ớt Ðà Lạt, cần tây,  
   củ năng, hành lá và gừng vào xào khoảng 5 phút.  
- Hòa tan bột năng và nước với nhau.  
- Khi rau vừa chín tới, cho nước tương và hỗn hợp nước bột năng vào, xào cho vừa đặc.  
- Sau đó cho đậu hủ đã xào trước đó vào, cho hạnh nhân vào sau cùng, xào đều tay. Nêm cho 
   vừa ăn là được. 
 
Trình bày:  Món này dùng với cơm nóng, có rất nhiều chất đạm. 

 

 

Đậu Hũ Xào Tứ 
Xuyên 
 
Nguyên liệu: 
 
- nấm rơm 
- đậu phụ chiên 
- bông hẹ 
- nấm bào ngư  
- boa rô (leak) 
- tiêu, đường hoặc bột ngọt (tùy ý), muối 
- nước tương  
- bột mì  
- dầu hào chay 
- dầu mè 
- mì chính 
- bột đao 
  
 

Cách Làm: 
 
 
Nhân dồn vào bên trong đậu phụ chiên gồm: Nấm rơm băm nhuyễn + đậu phụ bóp nhuyễn và boa 
rô (leak) băm nhuyễn.  
Gia vị đi kèm gồm: tiêu, bột ngọt, chút xíu muối + nước tương + chút bột mì và dầu mè cho thơm  
 
Sau khi dồn nhân vào đậu phụ, chiên đậu với chút dầu ăn xong cho ra dĩa.  
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Bông hẹ + nấm bào ngư xào với chút dầu ăn khữ thơm với boa rô cho lên mặt dĩa đậu phụ.  
 
Làm nước sốt: cho 1/2 chén nước lã + chút dầu hào chay + chút dầu mè + nước tương + mì 
chính, đường + chút xíu bột đao, cho lên bếp khuấy cho sôi và sốt có độ hơi sánh là được, đỗ lên 
trên dĩa đậu phụ xào bông hẹ, nấm (món này làm hơi nhạt mới ngon)  
 
Ăn với cơm nóng kèm chén nước tương ớt cay rất ngon. 
 
Món này ăn mát và rất ngon miệng.  
 

 

 

 

 

Đậu Hũ Xốt Tương Đậu Nguyên liệu: 
- 3 miếng đậu hũ non 
- 1/2 ca búp nấm 
- 1/2 muỗng canh tương đậu 
- 1 muỗng cà phê gừng xắt hạt lựu 
- 2 muỗng cà phê tỏi bằm 
- 2 cây hành tươi xắt nhỏ 
- 1 muỗng canh nước tương đen 
- 1/2 muỗng cà phê muối 
- 1/3 muỗng cà phê đường 
- 1 tách nước dùng 
- 1 nhúm tiêu 
- 1 muỗng cà phê bột năng 
- 2 muỗng canh nước 
- 1 muỗng cà phê giấm 

 

Cách Làm:  
 
Ngâm đậu hũ trong nước đang sôi 2 phút, vớt ra để nguội, đặt trong tủ lạnh qua đêm. 
 
Làm tan giá đậu hũ đông lạnh bằng nước, rửa sơ để ráo, và xắt thành từng miếng. 
 
Búp nấm để ráo nước, xắt lát. 
 
Xào búp nấm với 2 muỗng canh dầu, gừng, tỏi, và tương, cho gia vị vào đun sôi, thả đậu hũ vô, 
đun ở nhiệt độ trung bình tới khi nước cạn, nêm lại, chế 1/2 muỗng canh dầu mè và nước xốt, rắc 
ngò và hành tươi, đảo đều rồi múc ra. 
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Đậu Que Xào Chay 
 
Nguyên liệu: 
 
- Đậu que (long bean) 1/2 lbs 
- 1/2 củ cà rốt 
- Miếng thịt bò chay, dùng loại burger chay 
   cũng được 
- Xì dầu, đường, tiêu 
- Tỏi (ai ăn chay thuần túy thì không cho tỏi) 
 
Cách làm: 
 
Thịt bò thái miếng cho vào chảo xào sơ nêm  
 

nếm thêm tí xì dầu, đường cho đậm đà, trút ra đĩa. 
 
Đậu que rửa sạch, cắt khúc, bỏ vào đĩa, heat trong microwave chừng 3 phút. 
Cà rốt thái sợi to to như đậu que. 
 
Cho tí dầu vào chảo, chờ nóng, cho 1 tép tỏi bằm nhỏ, phi thơm, sau đó cho cà rốt vào đảo 2 phút, 
trút đậu que vào , rắc thêm tí bột nêm, xì dầu, tí đường, đảo chừng 3 phút, trút thịt vào trộn đều , 
khỏang 3 phút thì rắc tiêu vào, tắt bếp, cho ra đĩa ăn với cơm. Chúc các bạn thành công. 

 
 

Gà Cam 
 
Nguyên liệu: 
 
- 200g nấm đầu khỉ. 
- 2g muối. 
- 1.5g bột ngọt. 
- 1g gừng. 
- 75g bột năng khô. 
- 50g cam. 
- 30g đường trắng. 
- 1000g dầu ăn. 
 
Cách Làm: 
 

- Cắt nấm đầu khỉ thành miếng mỏng, cho vào nước ngâm khoảng 2 giờ để loại bỏ vị chua và chát, 
vắt ráo nước, cho vào chén, thêm muối, bột ngọt, gừng, bột vào chén rồi trộn đều. 
 
- Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho miếng nấm vào chiên đến khi có màu vàng óng thì vớt ra, 
xếp vào đĩa. 
 
- Cho dầu vào chảo, cho nước cam, đường đun sôi cho bột năng hòa nước vào để sệt lại, đem rưới 
lên đĩa nấm thành "gà mềm". 
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Gà Chiên 
 
Nguyên liệu: 
 
- 12 miếng tàu hũ ki non 
- 1 tách nước nấm hương 
- 1/2 muỗng cà phê muối 
- 1/2 muỗng cà phê bột ngọt 
- 1/2 muỗng cà phê đường 
- 1 nhúm tiêu 
- 1/2 muỗng canh dầu mè 
- Đun sôi gia vị và để nguội 
 
Cách Làm: 
 

Phết gia vị lên mỗi miếng tàu hũ ki, rắc bột năng, đặt 2 miếng tàu hũ ki cạnh nhau, ghép từng 
miếng có bề rộng khoảng 5cm, gắn với nhau bằng tăm tre, châm lỗ trên mặt bằng 1 cây kim. 
 
Đun sôi 1 lượng dầu đủ ngập miếng tàu hũ ki, chiên cho tới khi đậu hũ vàng cả 2 mặt, vớt ra để 
ráo dầu, gỡ tăm ra và cắt thành từng miếng nhỏ.
 

 
Gà Chiên Giòn 
 
Nguyên liệu: 
 
- 150g khoai tây chín nhuyễn. 
- 50g hạt mè rang. 
- 50g đậu xanh. 
- 50g măng non. 
- 4g muối. 
- 2.5g bột ngọt. 
- 1.5g đường trắng. 
- 1.5g gừng. 
- 200g bột mì trắng mịn, bột lên men vừa đủ. 
- 1000g dầu ăn. 
 

Cách Làm: 

- Cho khoai tây, gừng, đậu xanh, măng non, muối, bột ngọt, đường, gừng vào một cái thố, trộn 
đều rồi ép nhẹ thành miếng hình chữ nhật dày 1.5cm. Lấy một cái chén, cho bột mì, muối, bột 
ngọt, bột lên men và nước vào, đánh nổi lên rồi đổ ra đĩa, cho miếng hình chữ nhật vào đĩa bột lăn 
đều. 
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- Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho miếng hình chữ nhật vừa lăn bột vào chiên cho đến khi có 
màu vàng óng thì lấy ra, cắt miếng xéo vào đĩa thành "gà chiên giòn".
 

 

 

Gà Con Cuộn Ống 
 
Nguyên liệu: 
 
- 150g khoai tây chín nhuyễn. 
- 50g kim châm. 
- 50g măng đông chín. 
- 30g cà rốt. 
- 50g rau cần non. 
- 30g mộc nhĩ ngâm nước. 
- 5g măng khô ngâm nước. 
- 2 miếng tàu hũ ki. 
- 10g xì dầu. 
- 2g bột ngọt. 
- 4g muối. 
- 1.5g đường trắng.   

- 1g gừng băm nhuyễn. 
- 2g rượu. 
- 150g bột mì trắng mịn, bột lên men vừa đủ. 
- 1000g dầu ăn. 
 
Cách Làm: 

- Cho khoai tây, bột ngọt, muối vào một cái chén trộn đều, cho bột mì, muối, bột ngọt, bột lên 
men, nước, vào một một cái chén rồi đánh cho nổi lên. 
 
- Lần lượt cắt mộc nhĩ, măng, cà rốt, măng khô thành sợi như que diêm, cắt rau cần thành khúc. 
Cho các sợi và rau cần vào chảo dầu nóng xào, nêm xì dầu, gừng, đường, bột ngọt, rượu vang vào 
làm thành nhân. 
 
- Trải tàu hũ ki ra đĩa, trét một lớp bột khoai tây, ở giữa để nhân, cuốn lại thành ống bầu dục dài 
15cm, đường kính 3,5cm (mô phỏng "gà cuộn ống") rồi đem lăn vào chén bột. 
 
- Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho "gà cuộn ống" vào chiên đến khi có màu vàng óng thì vớt 
ra, cắt hình thoi xếp ra đĩa. 
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Gà xào xả và cà ri 
Vegetarian 
 
Nguyên liệu: 
 
2 cây mì căn  
1/2 củ hành tây  
1 teaspoons xả bằm  
1/2 teaspoon bột curry  
2 tép tỏi bằm.  
Xì dầu, bột nêm, đường  
vài cọng ngò  
 
Cách làm:  
   
 

Mì căn xé miếng (mì căn xé chứ không cắt nha). Ướp với 1 teaspoon bột nêm, 1 teaspoon đường, 1 
teaspoon xì dầu, 1/2 teaspoon curry, sả, trộn đều, để ngấm khoảng 1 tiếng.  
 
Cho vào chảo 1 teaspoon dầu ăn, chờ nóng cho tỏi bằm vào phi cho thơm. Xong trút mì căn vào, 
đảo khoảng 10 phút. Sau đó thái 1/2 củ hành tây cho vào đảo đều, nêm nếm lại cho vừa ăn theo 
khẩu vị.  
 
Trút ra dĩa, rải vài cọng ngò cắt khúc lên trên cho đẹp, dọn ra ăn với cơm. 

 

 

 

 

Giò Long Phụng 
 
Nguyên liệu: 
 
- 5 miếng tàu hũ ki. 
- 750g cải xanh. 
- 40g nấm đông cô. 
- 40g nấm tươi. 
- 100g măng đông chín. 
- 1g muối tinh. 
- 15g xì dầu. 
- 2g bột ngọt. 
- 1g gừng. 
- 1.5g đường trắng. 
- 1g rượu. 
- 25g bột mì trắng nhuyễn. 
- 1000g dầu ăn. 
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Cách Làm:  

- Rửa sạch cải xanh, cho vào nồi nước sôi luộc chín, vớt ra, làm nguội bằng nước sạch, vắt ráo 
nước, cắt rời ra, cho vào chén, cho muối, bột ngọt vào trộn đều. 
 
- Lần lượt cắt nấm đông cô, măng, nấm tươi thành dạng hạt gạo. Cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng, 
cho nguyên liệu hạt vào, nêm xì dầu, bột ngọt, đường, gừng, rượu vang vào xào cho thấm rồi tắt 
bếp, để nguội, cho cải xanh trong chén vào trộn đều. 
 
- Cắt mỗi miếng tàu hũ ki thành 3 miếng hình quạt, ở giữa làm một lỗ nhỏ, cắm cọng măng vào để 
làm xương đùi gà, cho nhân vào rồi gói thành dạng đùi gà, dùng bột mì bít miệng lại. 
 
- Cho dầu vào chảo đun nóng, cho "giò" vào chiên đến khi có màu vàng thì vớt ra, xếp ra đĩa. 

 

 

Gỏi Ba Món 
 
Nguyên liệu: 
 
- 3 trái dưa leo giữ vỏ, bỏ 
   ruột và thái sợi vừa 
- 2 củ cà rốt, thái sợi vừa 
- ¼ bó cần tây, thái sợi vừa 
- 3 cây mì căn, thái sợi 
- 2 muỗng canh đường cát 
   trắng 
- 1 muỗng canh dầu 
 
Nước giấm đường:  
- 1 muỗng canh giấm táo 
- 1 muỗng canh nước tương 
 

- 1 muỗng cà-phê đường cát trắng 
- ¼ muỗng cà-phê muối 
   
Trình bày: 
- 2 trái ớt cay đỏ, thái sợi 
- 1 muỗng canh mè rang 
- 2 muỗng canh đậu phộng rang giã nhỏ 
- Một ít rau ngò, rửa sạch 
- Bánh tráng nướng 
 
Cách Làm: 
- Cho dầu canola vào chảo. Khi chảo nóng, để mì căn vào chiên vàng. 
- Dưa leo, cần tây và cà-rốt trộn chung với đường khoảng vài phút cho ra nước. Sau đó vắt  
  thật ráo nước. 
- Trộn mì căn vào ba món rau trên.  
- Cho nước giấm đường vào và nêm nếm cho vừa khẩu vị.  
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Trình bày: 
- Bày gỏi trên một đĩa lớn, rắc ớt, mè, đậu phộng và lá ngò trên mặt gỏi. Có thể dùng chung  
  với bánh tráng nướng.  
- Gỏi Ba Món thích hợp vào những ngày hè nóng bức.  
 
 
Ghi chú: 
- Một nhánh cần tây trung bình có khoảng 104 milligram potassium (kali). Khoáng chất kali 
(potassium) giúp trong việc điều khiển các dây thần kinh và bắp thịt của chúng ta, cũng như giúp 
giảm áp suất huyết và giảm nguy cơ tai biến mạch máu não.  
- Dưa leo có nhiều sinh tố C. Vỏ dưa leo có nhiều chất xơ, giúp nhuận trường, và các khoáng chất 
hữu ích như silica, potassium và magnesium. 
- Cà-rốt tươi có rất nhiều sinh tố, kể cả B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B6. Người Hy 
Lạp gọi cà-rốt là philon, có nghĩa là yêu thương. 

 

 

Gỏi Bao Tử Chay 
 
Nguyên liệu: 
- ½ miếng (¼ kg) bao tử chay (mì căn 
  xông khói nấu chín sẵn), thái mỏng 
- 1 trái cà chua, thái mỏng 
- 1 củ hành hương, thái mỏng 
- ½ chén rau ngò thái nhỏ 
- ½ muỗng cà-phê ớt khô  
- 1 muỗng cà-phê thính 
  
Nước chanh trộn:  
- 4 muỗng cà-phê nước tương 
- 3 muỗng cà-phê nước chanh vắt 
- 2 muỗng cà-phê đường vàng 
   
Trình bày: 
- ½ bó sà-lách xanh, rửa sạch và thái 
  miếng 
- Một ít rau thơm, nhặt lá, rửa sạch và 
  thái nhỏ  
 

 
Cách Làm: 
- Hòa tan các vật liệu cho nước chanh trộn trong 1 chén nhỏ. Ðể một bên. 
- Trộn đều tất cả vật liệu gỏi với nhau trong 1 tô lớn. Rưới hỗn hợp nước chanh vào gỏi.  
 
Trình bày: 
- Lấy một đĩa lớn, xếp sà-lách lên trên. Cho bao tử chay lên đĩa và rắc rau thơm lên trên. 
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Gỏi Cần Tây 
 
Nguyên liệu: 
 
- ¼ cây (⅛ kg) "ham" chay 
  nhỏ, thái miếng dài mỏng 
  vừa ăn 
- ½ miếng đậu hủ chiên, 
  thái miếng dài mỏng  
  vừa ăn 
- 1 muỗng canh dầu  
- Muối, bột nêm nấm  
  (để nếm) 
 
Rau cải:  
- 2 tép cần tây, thái xéo 
  mỏng 
- 1 củ cà rốt, trung bình, 
  thái sợi 
- 1 trái ớt Đà Lạt, bỏ ruột 
  và thái sợi theo chiều dọc 
  của trái ớt 
 

- 1 trái ớt Đà Lạt vàng, bỏ ruột và thái sợi theo chiều dọc của trái ớt 
- 3 tai nấm tuyết trắng (tuyết nhĩ), ngâm mềm, rửa sạch, thái miếng nhỏ  
   
Nước pha: 
- 3 trái chanh xanh (chanh vàng hay giấm cũng được, nhưng chanh xanh sẽ ngon hơn),  
  vắt lấy nước 
- ¼ muỗng cà-phê muối 
- 3 muỗng canh đường cát trắng 
   
Nước mắm chay: 
- 1 chén nước lọc  
- 3 muỗng canh đường cát trắng 
- 3 muỗng cà-phê muối  
- ½ muỗng cà-phê bột nêm nấm 
- ¾ chén nước dừa 
- 1 trái chanh vắt lấy nước  
- ½ muỗng cà-phê nước tương 
 - 1 muỗng cà-phê ớt sa-tế 
   
Trình bày: 
- ½ chén đậu phộng rang (loại không có muối), giã nhỏ 
- 1 trái ớt cay đỏ (nếu thích ăn cay), băm nhỏ  
- 1 bó rau răm 
 
Cách Làm: 
- Hòa tan các vật liệu cho nước pha trong 1 chén nhỏ. Ðể một bên. 
- Hòa tan các vật liệu cho nước mắm chay trong 1 tô nhỏ. Ðể một bên. 
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- Cho dầu canola vào chảo nóng, xào "ham" chay và đậu hủ. Nêm muối và bột nêm cho vừa ăn 
theo khẩu vị  
- Trong một tô lớn, trộn đều tất cả phần rau cải, nước pha khoảng 5 phút cho thật thấm và mềm. 
Trộn đều. 
 
Trình bày: 
- Xếp gỏi lên đĩa sau khi vắt hết nước ra. Cho "ham" chay và đậu hủ xào vào. Rắc rau răm, đậu 
phộng, và ớt cay lên trên cùng.  
- Gỏi cần tây có thể giữ trong tủ lạnh được 1 hay 2 ngày mà ăn vẫn dòn, nhưng ăn liền vẫn tươi tốt 
và ngon hơn. Gỏi cần tây có thể ăn vã, ăn với cơm hoặc với bún. Nếu thích có thể chan thêm nước 
mắm chay. 

 

 

 

Gỏi Cuốn Chay 
 
Nguyên liệu:   
 
- 200 gr nấm rơm tươi  
-1 miếng đậu hủ  
- 1 chục bánh tráng trắng  
- 1 chén giá  
- 1 ít rau sống, cải salad rửa sạch để sẵn  
- Bún  
- Đậu phọng  
  

Cách làm: 
 
-Nấm rơm gọt ngâm nước muối, rửa sạch, tai nào lớn chẻ làm tư, nhỏ chẻ hai, vắt ráo , xào qua 
nếm chút muối,  
 
- Bún luộc để ráo ,  
- Đậu hủ cắt miếng chiên vàng, thái sợi dài khoảng 1 phân đừng mỏng quá  
- Sau đó lấy các món đã làm sẵn trên đây dùng bánh tráng cuốn rau sống, salad , giá, bún .  
-Nước chấm làm bằng hoisin sauce + peanut butter + tương ớt ăn phở và đậu phộng giã nhỏ. 
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Gỏi Mít Chay 
 
Nguyên liệu:   
 
- 2 lon mít (bán ở chợ VN đã chín, bên Mỹ 
không có mít non còn sống, chỉ có ở bên VN có 
mít non sống về luộc) 
 
- 1 hột đậu hũ. 
 
- Rau răm + một tí mè + một tí đậu phọng 
rang. 
 
- nước mắm chay. 
 
- bánh tráng nướng (bánh đa nướng). 

Cách Làm: 
 
- Mít xé nhỏ hoặc thái theo chiều miếng mít. 
- Đậu hủ chiên vàng và thái nhỏ. 
- Rau răm sửa sạch thái nhỏ. 
- Mè rang vàng để nguyên. 
- Đậu phọng rang giã nhỏ. 
- Trộn mít + đậu hũ + mè + đậu phọng + rau răm. Khi ăn trộn nước mắn chay chua ngọt (tùy ý).  
- Bánh tráng nướng (thay bánh phồng tôm chay). 

 

 

Gỏi Thanh Tịnh 
 
Lê, táo, ổi giòn trộn chua cay với các gia vị. Gỏi thanh tịnh 
vị rất mát, tao nhã.  
 
Nguyên liệu: 
- Táo xanh, lê; ổi ruột tượng: mỗi loại quả hai trái, 
- Hai miếng tàu hủ trắng lớn, một miếng tàu hủ ky, 
- Một củ cà rốt khoảng 100 g, một củ hành trắng, một 
nhánh cần ta, 
- 100 g tương hột vàng; kiệu, boarô, rau húng, chanh, ớt, 
tắc, đậu phộng.   

 
Cách làm:  

- Mua ổi trắng, rửa sạch bỏ hết ruột, hạt.  

- Lê chọn trái to. Táo chọn táo xanh hơi chua chua mới làm gỏi được. Tất cả rửa sạch, lau ráo nước 
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rồi xát lát không quá mỏng quá dầy, cờ 5mm là vừa, tròn hay dài tùy ý thích.  

- Ớt sừng băm nhuyễn 1/2 trái, tắc vắt nước 3 trái, 1 muỗng cà phê đường hòa tất cả chung với 
100 g tương hột vàng. Trộn đều toàn bộ táo, lê, ổi với nước tương hột chanh ớt.  

- Tàu hủ cắt mỏng miếng khoảng 5x50mm, tàu hũ ky 20x50mm, chiên vàng. Đậu phộng rang 
vàng, đãi vỏ, đâm nhuyễn. Kiệu, boarô, rau húng chanh xắc rối. Cà rốt bào sợi, cần tây chẻ khúc 
dài 50mm, vắt nửa trái chanh vào 3 muỗng súp đường rồi trộn chung với cà rốt và cần tây.  

- Trước khi ăn lấy tô to bỏ táo, lê, ổi, cà rốt cần tây trộn chung cho khéo đừng để nát táo. Cuối 
cùng mới bỏ tàu hủ, tàu hũ ky chiên giòn vào xốc nhanh. Phi vàng 2 muỗng kiệu + 2 muỗng boarô 
đã băm nhuyễn. Đem gỏi ra dĩa rãi húng chanh, đậu phộng và boarô, kiệu phi vàng lên.  

- Táo, lê, ổi cắt xong phải trộn nước tương hột liền.  

- Gỏi không nên trộn trước khi dùng quá 2 giờ. 
 

 
 
Hải Sâm 
 
Nguyên liệu: 
 
- 20g mộc nhĩ khô 
- 2 miếng tảo cao (tảo trá) 
- 2 muỗng canh khoai tây nghiền 
- 4 muỗng canh bột khoai lang 
- 1 ít rau 
- 1 lát gừng đập nát 
- 1/2 muỗng cà phê xì dầu 
- 1/2 muỗng cà phê muối 
- 1 muỗng cà phê nước gừng 
- 1/4 muỗng cà phê đường 
- 1/2 muỗng cà phê bột ngọt 
 

 
Nước xốt:  
- 1 muỗng canh dầu hào 
- 2/3 tách nước dùng 
- 1 ½ muỗng cà phê bột năng 
- 1 muỗng cà phê nước tương thường 
- 1/2 muỗng cà phê xì dầu 
- 1/4 muỗng cà phê đường. 
 
Cách Làm:  

Tảo cao rửa sạch. Đập khô và bằm nhỏ. 
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Mộc nhĩ ngâm nước 2 giờ, rửa sạch. Đun sôi 1 ít nước với gừng, thả mộc nhĩ vào nấu 10 phút, rửa 
lại bằng nước lạnh, để ráo bằm nhỏ. 
 
Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, thái mỏng, hấp 20 phút cho mềm, nghiền nhuyễn khoảng 2 muỗng 
canh khi khoai còn nóng. 
 
Hòa bột khoai lang với 2 muỗng canh nước, gia vị, mộc nhĩ, tảo cao, thành hỗn hợp sền sệt. 
 
Đun nóng 1 muỗng canh dầu, rót hỗn hợp trên vào, đun bằng lửa nhỏ cho tới khi gần chín, múc ra 
trộn với khoai tây, chờ nguội, nặn thành hình hải sâm.  
 
Đặt lên đĩa đã láng mỡ, hấp 10 phút. 
 
Trụng rau để trang trí. 
 
Đun sôi 2 muỗng canh dầu, hoà với nước xốt, rót lên đĩa đồ ăn. 

 

 

 
 
Hào Chay 
 
Nguyên liệu: 
 
- 2 miếng tàu hũ ki lá 
- 3 miếng đậu hũ non 
- 1 ½ miếng tảo cao 
- 6 cái nấm hương 
- 1 ít dầu mè 
- 1 nhúm tiêu 
- 1/2 muỗng cà phê muối 
- 1/2 muỗng cà phê bột ngọt 
- 1/4 muỗng cà phê đường 
- 1 muỗng cà phê bột năng 
 

Bột nhào:  
- 1 tách bột mì 
- 2 muỗng canh bột gạo nếp 
- 1 ½ muỗng cà phê bột men nở 
- 1/2 muỗng canh muối 
- Dùng 2/3 tách nước hòa với 3 muỗng canh dầu, trộn đều      
 
Cách Làm:  

Cắt tàu hũ ki thành từng miếng có cạnh vuông khoảng 5cm. 
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Chiên tảo cao trong dầu nóng, xắt nhỏ khi nguội. 
 
Nấm hương ngâm nước, gọt sạch và để ráo, hấp 10 phút, xắt nhỏ và trộn với tảo cao làm nhân. 
 
Đậu hũ mềm rửa sạch, hấp khoảng 5 phút, để nguội, tán nhuyễn với gia vị. 
 
Xếp mỗi lá đậu 5cm thành hình chà là, múc vào giữa một muỗng cà phê đậu nghiền và một ít 
nhân. Gắn lại bằng bột nhào và chiên dòn trong dầu nóng. 

 

 
 
Heo Nướng Chay 
 
Nguyên liệu: 
 
- 300g mì căn 
- 6 quả hồi hương 
- 1 muỗng canh gạo đỏ hoăïc màu thực 
phẩm đỏ    (không bắt buộc) 
- 1 muỗng canh dầu hào 
- 1 muỗng canh dầu mè 
- 1 ½ muỗng canh đường mạch nha 
- 1 muổng canh nước tương thường 
- 1 muỗng canh xì dầu 
- 1/2 muỗng canh đường 
- 1/4 muỗng cà phê muối 
- 1/2 muỗng cafê bột ngọt 
- 1/4 muỗng cafê bột ngủ vị hương 

 
 

 
Nước xốt:  
- 1/2 muỗng canh bột năng 
- 2 muỗng cafê nước 
 
Cách Làm: 
 
Nấu hồi hương và gạo đỏ với 1/2 tách nước khoảng 15 phút trên ngọn lửa nhỏ. Vớt hồi hương và 
gạo đỏ ra, giữ lại khoảng chừng 1 tách nước để sử dụng. 
 
Chiên kỹ mì căn trong dầu nóng cho miếng bột cứng chắc lại, vớt ra để ráo dầu. 
 
Đun sôi nước hồi hương, gia vị và bột mè chiên với 2 muỗng canh dầu. Ninh lửa nhỏ tới khi nước 
gần cạn, rót nước xốt vào, rưới dầu mè lên trên và múc ra. 
 
Dọn riêng từng miếng. Ăn nóng hoặc nguội.
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Heo Xào Chua Ngọt 
 
Nguyên liệu: 
 
- 150g hạt đào 
- 2 lát thơm xắt miếng nhỏ 
- 1 trái ớt xanh xắt miếng nhỏ 
- 2 trái ớt đỏ xắt miếng nhỏ 
 
Bột nhào:  
- 1/2 tách bột mì 
- 1 muỗng cà phê bột lọc trong 
- 3/4 muỗng cà phê bột men nở 
- 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 tách nước 
Hòa đều các thành phần, thêm một muỗng 
canh dầu, trộn lại một lần nữa.  
 

 
Nước xốt:  
- 7 muỗng canh nước 
- 2 muỗng canh giấm trắng 
- 3 muỗng canh đường 
- 2 muỗng canh nước xốt cà chua 
- 10 lát sơn tra (táo gai) xắt tròn 
- 1 ½ muỗng cà phê bột năng. 
Chú ý: Sơn tra nên ngâm nước trước 30 phút trước khi bắt đầu làm nước xốt.  

Cách Làm: 

Trụng hạt đào vào nước đang sôi khoảng 1 phút, vớt ra để ráo. 
 
Đun hạt đào với 3/4 muỗng cà phê muối trong 2 tách nước sôi khoảng 3 phút, để ráo nước, phủ 
bột nhào, chiên thật dòn, vớt ra để ráo dầu. 
 
Chiên kỹ ớt xanh và ớt đỏ một lúc, để ráo. 
 
Đun sôi nước xốt vối một muỗng canh dầu, cho mọi nguyên liệu đã chuẩn bị bên trên vào, đảo 
nhanh, dọn lên. 
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Hoành Thánh Chay
 
Nguyên liệu: 
 
Nhân:  
- 3 chén thịt khô vụn chay, ngâm nước cho 
mềm, vắt ráo nước 
- 3 chén "ham" chay nhão  
- 2 chén hành lá, thái nhỏ 
- ½ chén gừng, thái nhỏ 
- 1½ chén rau ngò, thái nhỏ 
- 1 muỗng canh dầu mè 
 

- 6 chén cải bắp thảo, thái nhỏ, vắt khô 
- 2 muỗng canh bột nêm nấm 
- 1 muỗng cà-phê tiêu 
- ⅓ chén nước tương 
- Một chút muối 
 
Vỏ bánh:  
- 3 gói bánh hoành thánh (loại không trứng) 
 
Cách Làm: 
- Dùng máy, xay thịt khô chay cho mịn, sau đó cho vật liệu còn lại vào máy, xay đều để làm 
nhân. 
 
 

- Cách luộc bánh hoành thánh: 
- Đổ nước vào một nồi trung bình, khoảng nửa nồi. Cho 1 muỗng cà-phê muối vào nước. 
- Ðặt nồi nước lên bếp lửa nấu. Khi nước sôi, cho 15 viên hoành thánh vào nồi, khuấy nhẹ tay. 
- Khi nước sôi một lần nữa, cho thêm 1 chén nước vào nồi. 
- Khi nước sôi một lần nữa, lại cho thêm 1 chén nước vào nồi. 
- Khi nước sôi lần thứ ba, là bánh hoành thánh chín. Lấy bánh ra, để vào rổ cho ráo nước rồi xếp 
ra đĩa.  
  Đừng để bánh dính sát vào nhau cho đến khi nguội bớt. 
- Lặp lại cách làm để làm số bánh còn lại (cứ 15 cái bánh một lần). Ăn bánh hoành thánh khi còn 
ấm,  
  cho bánh vào nước súp chay, hoặc ăn không cần nước súp. 
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Hủ Tiếu Nam Vang 
 
Nguyên liệu: 
- 1 lb tôm chay  
- 1 lb cua chay  
- 1 bịch hủ tíu dai  
- 1 củ cải trắng  
- 2 củ cà rốt  
- 1 củ sắn (củ đậu)  
- 1 trái táo fuji  
- gia vị bột nêm chay 
- 1 hộp gia vị hủ tíu nam vang chay  
- Hành lá, tỏi bằm, hành hương phi  
- Vài cọng cần tàu rửa sạch cắt khúc  
- Xì dầu , ớt, chanh , giá.  
- Dầu ăn  
 

 
Cách Làm: 
 
Củ cải, cà rốt, củ đậu (củ sắn), trái táo gọt vỏ, thái miếng (trừ táo, táo để nguyên trái). Cho vào 
nồi, đổ nước ngập cao hầm lấy nước ngọt. Cho hộp gia vị hủ tíu nam vang chay vào, nêm thêm 
muối, bột nấm chay, theo khẩu vị từng người.  
 
Tôm, cua cho vào tô, 2 teaspoon bột nêm chay, tí tiêu, 3 tép tỏi bằm, 1 teaspoon đường, trộn đều. 
 
Cho 1 teaspoon dầu ăn vào chảo, chờ nóng, trút tôm, cua vào đảo chừng 5 or 10 phút cho chín 
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tôm cua. Trút tôm cua ra bát để riêng.  
 
Luộc hủ tíu cho chín, khi trút ra rổ xả nước lạnh, cho 2 teaspoon hành hương phi thơm trộn đều.  
 
Cho hủ tíu vào bát, bày vài con tôm và cua lên. Cho hành lá thái nhỏ vào, rắc vài khúc cần tàu, 
chan nước lèo lên. Muốn thơm thêm thì cho ít hành hương phi lên trên. Dọn ra ăn nóng với giá, 
chanh và ớt. Nhạt thì ăn thêm xì dầu. Lấy 1 đĩa tương ớt ra chấm với tôm và cua (nếu thích).  
 
Chúc các bạn thành công. 
 
 
 

 

Khô Chiên Phồng 
 
Nguyên liệu: 
 
- Sườn non chay loại khô  
- nước tương, nước màu thắng  
- chao đỏ  
- Bột nêm, tiêu, đường, mật ong  
 
Cách Làm: 
 
Sườn non chay khô ngâm ra - lát mõng làm 2 
rồi cắt lại làm 4 - ướp với nước tương, không 
đủ đậm thì cho thêm nước mầu thắng, chao đỏ, 
bột nêm, tiêu, đường, mật ong.  
 

 
Xong, đem chiên deep fry cho dòn tan. Chiên 1 lần thì dòn lúc lấy ra nhưng sau sẽ mềm.  
Khi ăn cho lên 1 cái napkin cho vào microwave cho 20 seconds thì nó sẽ nóng lên, và mềm nhưng 
khi nguội thì sẽ dòn tan. 
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Khổ Qua Sốt Cà Chua 
 
Nguyên liệu:  

- 3 trái khổ qua lớn 
- 1 muỗng canh dầu canola 
- ½ củ hành tây, băm nhuyễn 
- 1 quả cà chua, rửa sạch và băm 
nhuyễn 
- 1 hộp xốt cà chua 
- ½ chén nước lọc 
 
Gia vị nước xốt cà:  
- 1 chén nước lọc 
- 1 chén nước súp chay 
- ½ thẻ đường thẻ 
- ¼ chén nước tương  
- 1 muỗng cà-phê muối 
- 1 muỗng cà-phê bột nêm nấm 
 
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. 
 
Kho khổ qua: 
- Cắt khổ qua thành từng khoanh tròn có bề dày khoảng 2 phân  
- Dùng dao nhọn để nạo bỏ ruột và hột ở giữa khoanh khổ qua.  
- Dồn nhân đậu hủ vào khổ qua. Ðặt chảo dầu lên bếp, chiên miếng khổ hoa cho vàng đều.  
- Ðặt nồi lên bếp lửa nóng, cho dầu canola, hành tây, cà chua, xốt cà chua, và ½ chén nước.  
- Xào cho cạn nước.  
- Sau đó cho tất cả gia vị xốt cà chua vào. Nấu sôi.  
- Cho khổ qua vào kho nhỏ lửa cho đến khi mềm là được.  
Trình bày:   Dùng với cơm nóng. 
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Khoai Tây Xào Nấm 
 
Nguyên liệu: 
 
- 1 quả cà chua chín bổ như múi cau  
- 2 Củ khoai tây xắt vừa mỏng chiên hơi vàng  
- 1 miếng đậu hủ cứng xắt mõng chiên hơi 
vàng  
- 200gr nấm tươi bổ múi cau  
- bông cải xanh một ít, xắt miếng vừa ăn, 
  trụng sơ qua nước sôi  
- Ngò rí 
  
Gia vị: Tiêu, đường, bột ngọt (tùy ý), muối, 
          dầu ăn  
 

 
Cách Làm: 
 
- cho 1muỗng canh dầu ăn vào chảo chờ nóng, xong cho nấm vào trước đảo đều kế đến khoai tây 
và đậu hủ đã chiên hơi vàng (chiên đậu hủ vàng quá sẽ rất cứng khi xào sẽ dai không ngon), xong 
cho cà chua vào + bông cải xanh, nêm gia vị vừa ăn, dọn ra dĩa cho vài cọng ngò lên mặt, ăn với 
cơm rất ngon. 
 

 

 

Kiểm Chay 
 
Nguyên liệu:   
 
1) Bí đỏ: Gọt vỏ, thái miếng vuông  
2) 1 miếng tầu hủ ki, rửa sạch, thái miếng 
chừng 1 in.  
3) 1 củ khoai lang, thái vuông  
4) 1 nắm đậu xanh  
5) 1/4 gói bột khoai, ngâm nước lạnh  
6) 1 lon nước cốt dừa  
7) 1/2 miếng đậu hũ chiên, thái mỏng  
8) 1/2 cup đậu phọng hay 1/2 cup hạt sen 
9) muối, bột nêm 

Cách Làm:  
 
Nấu đậu phọng cho mềm, hay nấu hạt sen cho mềm ,cho những thứ còn lại (1 - 5) vào nấu cho 
chín tới (hoặc nấu nhừ, tùy theo ý thích), xong mới cho 6 & 7 vào sau cùng, nêm thêm muối, bột 
nêm cho vừa ăn, đun sôi thêm 5 phút là được. Ăn cơm hay ăn bún. 
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Lẫu Chua Cay Chay 
 
Nguyên liệu:  
 
- 4 trái chanh vắt lấy nước cốt  
- 2 muỗng canh đường 
- 1/2 muỗng cà phê muối 
- 2 cây xả đập dập 
- 50gr giềng đập dập 
- Ớt hiểm + rau huế + rau cốm mỗi thứ một ít 
- 400 gr các loại bông hoặc rau theo ý thích 
- 300gr nấm rơm + nấm bào ngư rửa nước muối 
- 2 miếng đậu hũ chiên + đậu hũ non cắt nhỏ 
- 500gr bún tươi 
- 1 muỗng canh sa tế 
- 2 muỗng canh  bột nêm chay 
- 1,5 lít nước dừa khô 
- 2 muỗng canh dầu ăn 
 

Cách làm:  
 

1. Bắc xoong lên bếp, cho dầu vào, dầu  
nóng cho xả + giềng, xào thơm.  
2. Cho sa tế + nước dừa vào đun sôi lại.  
3. Nêm gia vị + bột nêm + đường + muối cho vừa 
ăn là được. 
Lưu ý: Khi nêm phải có vị cay của sa tế. 
 
Thưởng thức:  
 
Khi ăn cho nấm, đậu hũ vào nấu khoảng 2 phút 
để lấy mùi vị đậm đà. 
Ăn với bún, rau sống các loại. 
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Lẫu Mắm Chay 
 
Món lẩu mắm nấu từ các nguyên liệu chay nhưng vẫn có 
đầy đủ hương vị hấp dẫn. 
  
Nguyên liệu: 
 
- 30g mắm đậu nành,  
- Ba viên chao trắng,  
- Một củ sả, một củ hành tây, ớt, boarô, dầu ăn, muối, 
đường, cà tím.  
 

- Tôm, mực, mề gan, cá viên (làm từ tinh bột năng và bột đậu nành). 
- Rau, bún và ghém (bắp chuối, muống chẻ, giá,rau sống).  
 
Cách Làm: 
 
- Tinh bột năng nhồi cho vừa dẻo và cho vào cối giã nhuyễn chao dầm nhỏ, sả, ớt, boarô bằm nhỏ. 

- Cho dầu ăn vào xoong đun nóng, sả ớt boarô vào xào thơm. Tiếp tục cho mắm đậu nành, chao 
vào xào 5 phút nêm muối đường cho vừa ăn, cho nước vào đun sôi, cà tím xắt lát cho nước sôi lại 
vài phút rồi bắt xuống.  

- Khi ăn cho nước dùng vào, để lửa nhỏ cho mực, tôm, mề gan, cá viên, hành tây. Dùng với rau, 
bún và ghém (bắp chuối, muống chẻ, giá, rau sống).  
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Mắm Chưng Chay 
 
Nguyên liệu: 
 
1 bìa đậu hủ  
1 lọn bún tàu  
10g nấm mèo  
100g nấm rơm búp  
2 muỗng súp chao  
2 muỗng bơ đậu phọng  
1 muỗng súp Bột năng, củ kiệu, muối,  
đường, bột ngọt.  
 
Chuẩn bị:   
 

- Bún tàu ngâm nước nở mềm, cắt khúc ngắn.  
- Nấm rơm gọt sạch, ngâm nước muối, xả lại nước lạn để ráo, xé nhỏ vắt thật khô.  
- Nấm mèo ngâm nước cho nở, để ráo xắt vụn, xắt nhỏ lại.  
 
Chế Biến:  
 
Đậu hủ bóp nhỏ đem trộn với bún tàu + nấm rơm + nấm mèo + kiệu bằm nhỏ + 2 muỗng súp 
chao nghiền + bơ đậu phọng + muối + tiêu + bột ngọt + 1 muỗng súp bột năng, trộn đều, xong 
cho vào tô ém chặt, ớt chín bỏ hột xắt sợi xếp thành hình hoa thị trên mặt tô mắm, đem chưng 
cách thuỷ.  
 
Trình bày: Mắm hấp được dọn ăn kèm với rau sống, chuối chát hoặc trái vả xắt lát, khế dưa leo. 

 


