Nhiu vitamin D trong món cá hi và nm này.
Nguyên liu cho 4 phn n.
Khi lng: 5oz (1oz = 28.34g) cá hi phi lê và ½ chén chóp nm.
Thi gian chun b: 7 phút.
Thi gian nu: 8 phút.
Nguyên liu:
1 mung canh du ô liu.
6 oz nm trng ct làm t hoc ct ôi.
1 gói xt marinade cam quýt khô.
¾ chén ngô tách ht trng ông lnh, ã rã ông.
½ chén hành , thái ht lu, x qua nc lnh.
½ chén t chuông , thái ht lu.
¼ chén lá rau mùi, bm nh.
2 mung canh nc ct chanh, va vt.
½ mung cà phê mui kosher.
4 lát cá hi phi lê (mi lát 5oz).
¼ chén nc
Cách làm:
un nóng cho trên la va, cho 2 mung cà phê du ô liu và tráng quanh cho. Cho nm vào
xào 2 phút. Thêm 1 mung canh xt cam quýt khô trn u vi nm và tip tc nu thêm 3 phút.
nm trong cho vào mt bát trn ln. Cho bp, hành tây, , rau mùi, nc chanh và mui vào nm ã
chín và trn u. Trong cho ã xào, thêm 1 mung cà phê du còn li và lc u tráng cho.
Rc u lên trên mi lát tht cá hi 1 mung cà phê st cam quýt khô. Cho cá hi vào cho, thêm
gia v, cho nóng và làm khô 1 phút. Lt qua và thêm nc vào cho. y np và nu 2 phút, hoc
n khi thy có mùi thm. Tt la và m np vung.
Cho mt mung nm salsa lên mi a, trên lát cá hi. Trang trí vi rau mùi và lá chanh.
Hàm lng dinh dng trong mi phn n
Calo: 340; Hàm lng béo: 19g; Cht béo bão hòa: 5g; Cholesterol: 70mg; Sodium:
830mg; Protein: 31g; Hàm lng Carbohydrate: 12g; Cht x: 2g.
Ngun: http://mushroominfo.com/baja-salmon-with-mushrooms/

