NẤU GÌ MỖI THỨ
HAI XANH?
30 công thức món ăn Xanh, Khỏe, Hạnh Phúc

VỀ CHIẾN DỊCH
NGÀY THỨ HAI XANH

BỮA ĂN NGON, KHOẺ, VÀ HẠNH PHÚC BẮT
ĐẦU TỪ CHÍNH VIỆC LỰA CHỌN NGUYÊN VẬT
LIỆU VÀ CÁCH CHẾ BIẾN. CHÚNG TA ÍT KHI ĐỂ
Ý, NHƯNG KỲ THỰC, NHỮNG BỮA ĂN THUẦN
THỰC VẬT LẠI ĐEM ĐẾN SỰ NGON MIỆNG,
KHOẺ MẠNH VÀ NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG

NGÀY THỨ HAI XANH VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG

MỘT CÁCH KỲ DIỆU VÀ BẤT NGỜ.

VỚI MỤC ĐÍCH ĐẨY MẠNH CỘNG ĐỒNG KHỎE

BẠN CHƯA TIN? VẬY XIN ĐỂ CHO CUỐN SÁCH

VÌ SAO BẠN NÊN
C H U N G TAY N Ấ U
ĂN XANH MỖI
THỨ HAI XANH?

NHỎ NÀY - NẤU GÌ MỖI THỨ HAI XANH? - ĐƯỢC
CUNG CẤP VÀ CHIA SẺ VỚI BẠN 30 THÔNG TIN
VÀ CÔNG THỨC CHO BỮA ĂN XANH ĐÓ!

BẠN SẼ TÌM THẤY TRONG
CUỐN SÁCH NÀY
.

MẠNH, BỀN VỮNG VÀ NHÂN VĂN QUA MỘT
VIỆC LÀM RẤT ĐƠN GIẢN: LOẠI BỎ CÁC SẢN
PHẨM THỊT, TRỨNG, SỮA ÍT NHẤT MỘT NGÀY
MỘT TUẦN, VÀ THAY THẾ BẰNG CÁC THỰC
PHẨM THUẦN THỰC VẬT NGON MIỆNG! BẠN
CÓ THỂ CẢI THIỆN SỨC KHỎE CỦA CHÍNH
MÌNH, GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ
GIÚP ĐỘNG VẬT QUANH MÌNH CÓ MỘT CUỘC
SỐNG TỐT ĐẸP HƠN!

+ Môi trường: Môi trường của chúng ta đang đối mặt với
rất nhiều vấn đề, trong đó ngành công nghiệp chăn nuôi

Vì chúng ta đang ở Việt Nam - đất nước của lúa gạo

là một trong những lí do chính gây ra hiệu ứng nhà kính,

- cuốn sách sẽ chia sẻ rất nhiều món ngon chế biến với

ô nhiễm nguồn nước và nguồn đất. Hơn nữa, Việt Nam

cơm cùng các loại rau củ quả giàu màu sắc và hương vị.

nằm trong top 10 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi

. Vì chúng ta có văn hoá ẩm thực đậm đà và đa dạng với

khí hậu – hệ quả của các vấn đề về môi trường nêu trên.

các món mì/bún/bánh mì - cuốn sách sẽ cung cấp thêm

Việc nuôi trồng các loại thực phẩm thực vật phát ra khí

các công thức món nước đặc trưng cùng hương vị trọn

nhà kính ít hơn đáng kể và đòi hỏi ít năng lượng, nước

vẹn truyền thống và đương thời.

và đất hơn so với sản xuất thịt, trứng, và các sản phẩm

. Vì chúng ta có rất nhiều món tráng miệng phong phú

bơ sữa.

- cuốn sách sẽ không thể quên chia sẻ các món tráng
miệng đơn giản, tinh tế, ngon miệng.

+ Động vật: Hàng triệu động vật như bò, gà, lợn đang
bị giam hãm trong các chuồng trại chăn nuôi chật hẹp

Cuốn sách này đang được ‘đóng gói’ cho khẩu phần 50

khắp cả nước. Ăn thuần thực vật giúp hạn chế số lượng

người, vì chúng tôi tin rằng Ngày Thứ Hai sẽ Xanh hơn,

động vật nuôi làm thức ăn – và góp phần lên tiếng cải

Vui hơn, Khỏe hơn khi chúng ta chia sẻ với nhiều người.

thiện phúc lợi động vật.

Nhưng cũng thật dễ dàng cho bạn nếu chỉ nấu cho cá
nhân hay gia đình bằng cách chia nhỏ khẩu phần này

+ Sức khỏe: Tỉ lệ người Việt Nam mắc các bệnh về tim

xuống.

mạch, ung thư và tiểu đường ngày càng tăng nhanh, đặc
biệt tại các thành phố lớn. Một chế độ ăn thuần thực vật
có thể giúp ngăn chặn các căn bệnh nêu trên.
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+ NGUYÊN LIỆU:

+ Nấm đông cô tươi: 3kg

+ Rau răm: 100g

+ Muối: 3 muỗng canh

+ Nấm rơm: 3kg

+ Ớt sừng: 100g

+ Đường: 6 muỗng canh

+ Dừa nạo: 6kg

+ Bột cary: 700g

+ Nước tương: 230ml

+ Sả cây: 1,5kg

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Cải thìa: 10kg
+ Gừng: 200gr
+ Dầu hào chay: 750ml
+ Nước: 300ml

CẢI THÌA DẦU HÀO
+ SƠ CHẾ:
+ Cải thìa rửa sạch, cắt đôi theo chiều dọc.

CÀ RI NẤM

+ Gừng gọt vỏ, rửa sạch, ngâm nước và cắt sợi mỏng.
+ Pha loãng dầu hào với nước.

+ SƠ CHẾ:
+ CHẾ BIẾN:

+ Nấm đông cô ngâm muối ấm 30 phút, bỏ chân, khứa chữ thập.
+ Nấm rơm ngâm muối ấm 30 phút, bỏ chân rơm và phần đen.

+ Áp chảo cải thìa, gừng sợi với dầu ăn trên lửa lớn.

+ Cho 9L nước sôi vào dừa nạo và vắt mạnh tay lấy phần cốt.

+ Khi cải thìa bắt đầu chuyển màu thì cho tiếp dầu hào

+ Sả tươi rửa sạch cắt bỏ đầu, phần xanh và đập dập đầu.

pha loãng vào.

+ Rau răm rửa sạch, băm nhuyễn. Ớt sừng rửa sạch, cắt lát.

+ Nấu đến khi dầu hào sôi thì tắt bếp và trình bày ra dĩa.

+ CHẾ BIẾN:

+ MẸO:

+ Phi thơm sả cây rồi cho nấm đông cô vào nấm rơm vào xào chung, nêm

* Áp chảo với lửa lớn giúp cải giữ được độ giòn và xanh

một ít muối, bột cary rồi xào thêm 3 phút thì cho thêm nước.

mướt.

+ Đun trên lửa nhỏ 15 phút sau đó cho thêm cốt dừa đun thêm 5 phút nữa.
+ Nêm đường + muối + nước tương rồi tắt bếp.
+ Trình bày ra dĩa và rắc rau răm, ớt lên trên mặt.
+ MẸO:
* Khi cho cốt dừa phải để lửa nhỏ tránh hiện tượng kết vón của cốt dừa.
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+ NGUYÊN LIỆU:

CƠM CHIÊN XẢ QUẾ

+ Cơm: 7,5kg
+ Chả lúa mạch: 1,5kg
+ Đậu que: 1,5kg

+ SƠ CHẾ:
+ Chả lúa mạch cắt hạt lựu nhỏ.

+ Cà rốt: 1,5kg

+ Đậu que bỏ cuống, rửa sạch, cắt hạt lựu.

+ Sả cây: 500g

+ Cà rốt bào vỏ, rửa sạch, cắt hạt lựu.

+ Nấm đông cô khô: 500g
+ Tỏi tây: 300g
+ Bột quế: 2 muỗng canh
+ Muối: 3 muỗng canh

+ Sả tươi rửa sạch, lau khô. Băm nhỏ phần xanh và rang đều
trên chảo với lửa nhỏ. Khi sả ngả vàng thì tắt bếp.
+ Nấm đông cô khô rửa sạch, ngâm nước ấm, cắt hạt lựu.
+ Tỏi tây băm nhuyễn.

+ Nước tương: 250ml
+ CHẾ BIẾN:
+ Phi thơm tỏi tây trên lửa lớn đến khi cháy cạnh.
+ Cho chả chay, đậu que, cà rốt, nấm đông cô khô vào đảo
nhanh tay. Nêm một ít muối, 1 ít nước tương.
+ Cho tiếp cơm đảo đều với lửa nhỏ. Khi cơm đã quyện đều
các nguyên liệu thì cho sả rang và bột quế vào đảo đều.

CHÁO NẤM RAU CỦ

+ Nêm muối, đảo thêm 3 phút và tắt bếp.

+ SƠ CHẾ:

+ MẸO:

+ Nấm linh chi rửa sạch với muối, tách sợi.

*Nên nấu cơm bằng gạo nở xốp và trải đều cho khô trước khi

+ Nấm hương rửa sạch với muối, cắt lát mỏng.

chiên.

+ Cà rốt bào vỏ, rửa sạch, cắt hạt lựu.
+ Đậu que rửa sạch, bỏ cuống, cắt hạt lựu.
+ Ngò: rửa sạch, cắt nhuyễn.
+ Tỏi tây: rửa sạch băm nhuyễn.
+ NGUYÊN LIỆU:

+ Gạo vo sạch.

+ Nấm linh chi trắng: 2,5kg
+ Nấm hương tươi: 2,5kg

+ CHẾ BIẾN:

+ Cà rốt: 2kg

+ Cho gạo vào nồi, thêm nước với tỷ lệ 1 gạo : 3 nước nấu với lửa nhỏ.

+ Đậu que: 1,2kg

+ Phi thơm tỏi tây trên chảo với dầu ăn.

+ Ngò: 300g

+ Khi gạo nhừ và cháo bắt đầu sánh, cho cà rốt nấu thêm 10 phút.

+ Gạo tẻ: 3,6kg

+ Tiếp tục cho đậu que, nấm linh chi và nấm hương nấu thêm 4 phút rồi

+ Tỏi tây: 300gr

nêm muối và tắt bếp.

+ Muối: 6 muỗng canh

+ Trình bày ra tô kèm với tỏi tây phi thơm và ngò cắt nhuyễn.
+ MẸO:
* Khi hạt gạo bắt đầu nở và ra nhựa, có thể tắt bếp và đậy nắp khoảng 10
phút sẽ làm cháo sánh hơn.

07

08

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Nấm thủy tiên trắng: 3kg
+ Nấm lục bình: 3kg
+ Nấm rơm nở đầu: 3kg
+ Tỏi tây: 300g
+ Tiêu xanh: 500g
+ Đường: 10 muỗng canh
+ Nước mắm chay: 250ml
+ Dầu hào chay: 250ml

NẤM THẬP CẨM KHO TIÊU XANH

RAU CỦ LUỘC VÀ KHO QUẸT

+ SƠ CHẾ:
+ Nấm rửa sạch, ngâm nước muối ấm 30 phút. Nấm lục bình cắt lát, nấm
+ SƠ CHẾ:

rơm bổ đôi.

+ Rau củ rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.

+ Tiêu xanh rửa sạch, để ráo.

+ Đậu hũ rửa sạch, cắt hạt lựu nhỏ.

+ Tỏi tây rửa sạch, cắt nhuyễn.
+ CHẾ BIẾN:

+ Hành lá rửa sạch, cắt nhuyễn.

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Ớt rửa sạch cắt lát.

+ Bông cải: 10kg
+ Bắp sú: 7,5kg

+ Cho tiêu xanh vào chảo nướng với lửa nhỏ đến khi hạt tiêu nhăn vỏ.
+ CHẾ BIẾN:

+ Phi thơm tỏi tây rồi cho đường, nước mắm, dầu hào, nước.
+ Khuấy liên tục với lửa nhỏ đến khi hỗn hợp ngả màu caramel và keo lại

+ Cho nước vào nồi nấu sôi, luộc theo thứ tự bông cải – bầu –

thì cho tiếp tiêu xanh, nấm.

cải thìa – bắp sú – củ dền. Sau khi vớt ra chần qua nước lạnh
trong 30 giây.

+ Kho với lửa nhỏ, đậy nắp đến khi nấm ngả màu thì tắt bếp.

+ Đậu hũ chiên giòn trên lửa to.
+ MẸO:

+ Dùng tộ phi thơm hành cắt nhỏ trên lửa lớn. Sau đó cho
đường, nước mắm, dầu hào đảo đều cho đến khi hỗn hợp sánh

* Các loại nấm có thể thay thế tùy theo khẩu vị nhưng tránh dùng các

lại.

loại mộng nước.

+ Tắt bếp cho đậu hũ, tiêu hạt và ớt.

* Nướng tiêu xanh là bước quan trọng để tạo hương vị đặc trưng của món.

+ Bầu: 10kg
+ Củ dền: 10kg
+ Cải thìa: 7,5kg
+ Đậu hũ tươi: 5 bìa
+ Hành lá: 500g
+ Ớt: 100g
+ Đường: 12 muỗng canh
+ Nuớc mắm chay: 8 muỗng canh
+ Dầu hào chay: 5 muỗng canh
+ Tiêu nguyên hạt: 100g

+ MẸO:
* Có thể thay thế Đậu hũ bằng Đạm vụn (đạm khô từ đậu
nành), dù là nguyên liệu nào cũng chiên trên lửa to để tránh
09

khô cứng.
* Có thể thay thế hành bằng tỏi tùy theo khẩu vị.
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SÚP NGŨ VỊ
+ SƠ CHẾ:
+ Nấm đông cô ngâm nước muối ấm 30 phút, rửa sạch và cắt sợi.
+ Đậu que, Măng tây, Cà rốt rửa sạch và cắt hạt lựu.
+ Bắp hạt rửa sạch.
+ Lúa mạch khô ngâm nước ấm, vắt ráo nước rồi xé sợi mỏng.
+ CHẾ BIẾN:
+ Cho nước vào nồi nấu sôi, hầm bắp hạt với lửa vừa khoảng 10 phút.
+ Tiếp tục cho Cà rốt hầm thêm 10 phút.
+ Cuối cùng cho Đậu que, Măng tây hầm thêm 5 phút nữa rồi cho Nấm
đông cô vào.
+ Nêm muối.
+ Khuấy đều bột bắp với tỉ lệ 2 bột : 1 nước. Hạ lửa nhỏ rồi cho phần bột
khuấy qua ray lọc, khuấy đều phần nước súp và rau củ để nước súp từ
từ sánh lại.
+ Cho lúa mạch xé sợi rồi khuấy đều và tắt bếp.
+ Khi trình bày súp sẽ cho một ít dầu mè và tiêu lên trên bề mặt.

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Nấm đông cô: 1,5kg
+ Đậu que: 1,5kg
+ Bắp hạt tươi: 1,5kg
+ Măng tây: 3kg
+ Cà rốt: 1,5kg
+ Đạm lúa mạch khô: 500g
+ Dầu mè: 150ml
+ Tiêu: 75g

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Muối: 3 muỗng canh

+ Bắp trái tươi: 5kg

+ Bột bắp: 150g

+ Kỷ tử: 1,5kg

+ Nước: 10L

+ Củ sen: 1,5kg
+ Táo khô (táo Tàu đen): 3kg
+ Chân nấm Nhật đông lạnh: 5kg
+ Muối: 6 muỗng canh
+ Nước: 10L

CANH BẮP, KỶ TỬ
+ SƠ CHẾ:
+ Bắp trái cắt khoanh dày 3cm.
+ Kỷ tử, táo khô rửa sạch.
+ Củ sen gọt vỏ, cắt lát, xóc muối rồi ngâm vào nước ấm
khoảng 10 phút.
+ Chân nấm cắt miếng dài 3cm.
+ CHẾ BIẾN:
+ Nấu nước sôi, cho bắp tươi và chân nấm vào hầm khoảng
20 phút.
+ Tiếp tục cho táo khô, củ sen hầm thêm 15 phút.
+ Cuối cùng, cho kỷ tử hầm thêm 10 phút.
+ Tắt bếp, nêm muối và tiêu.
+ MẸO:
* Hạn chế khuấy đảo trong quá trình nấu để nước dùng đạt
được độ trong cần thiết.
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+ NGUYÊN LIỆU:

+ Bún: 5kg

+ Rau muống bào: 2kg

+ Me tươi: 600g

+ Rau nhút: 2kg

+ Cà chua: 4kg

+ Tỏi: 150g

+ Cà paste: 4kg

+ Sả cây: 1kg

+ Ớt tươi: 100g

+ Ngò gai: 400g

+ Hành tây: 1,5kg

+ Muối: 3 muỗng canh

+ Đậu hũ: 4kg

+ Đường: 10 muỗng canh

+ Nấm bào ngư trắng: 3kg

+ Nước mắm chay: 6 muỗng canh

+ Giá: 2kg

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Xà lách carol: 5kg
+ Cà chua: 3kg
+ Hành tây: 2kg
+ Ngò tây: 600g

BÚN THÁI

+ Tỏi: 300g
+ Giấm táo: 350ml

+ SƠ CHẾ:

+ Nước: 150ml

+ Me tươi rửa sạch, ngâm trong nước

+ Dầu olive: 150ml

nóng sau đó khuấy mạnh tay để tạo

+ Đường: 12 muỗng canh

nước me.
+ Cà chua rửa sạch cắt múi cau.

SALAD GIẤM TÁO

+ Ớt tươi rửa sạch cắt khoanh.
+ Hành tây lột vỏ, rửa sạch, cắt múi

+ SƠ CHẾ:

cau.

+ Xà lách rửa sạch, tách lá.

+ Đậu hũ cắt miếng vuông 1,5cm x
1,5cm, chiên giòn.

+ CHẾ BIẾN:

+ Nấm bào ngư rửa sạch với nước

+ Phi thơm tỏi, ớt rồi cho nước vào nấu sôi, cho sả đập dập vào.

muối ấm.

+ Tiếp tục cho cà paste, nước me và đậu hũ.

+ Giá, rau muống bào, rau nhút rửa

+ Nấu đến khi phần mặt đậu hũ mềm thì cho tiếp nấm, hành

sạch. Rau nhút cắt đoạn 5cm.

tây vào nấu thêm 3 phút rồi tắt bếp.

+ Tỏi băm nhuyễn.

+ Nêm muối, đường, nước mắm.

+ Sả cây bỏ phần đuôi, đập dập.

+ Trình bày món ăn ra tô, ăn kèm giá và rau. (để sống hoặc chần

+ Ngò gai rửa sạch, cắt nhuyễn.

nước sôi tùy ý)

+ Cà chua rửa sạch cắt sợi lớn.
+ Hành tây lột vỏ, rửa sạch cắt mỏng.
+ Ngò tây rửa sạch, cắt nhuyễn.
+ Tỏi băm nhuyễn.
+ CHẾ BIẾN:
+ Phi thơm tỏi với 100ml dầu olive.
+ Pha hỗn hợp giấm táo, nước, đường và dầu olive còn lại.
+ Trộn đều xà lách, cà chua, hành tây, ngò tây với hỗn hợp vừa pha.

+ MẸO:

+ Trình bày ra dĩa kèm tỏi phi trên mặt.

*Để tạo độ chua cho món ăn, có thể thay thế me bằng chanh.
+ MẸO:
* Nên dùng ngay sau khi trộn để tránh sự mềm yểu của xà lách.
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CƠM CHIÊN NGŨ VỊ
+ SƠ CHẾ:
+ Chả lúa mạch cắt hạt lựu nhỏ.
+ Đậu que bỏ cuống, rửa sạch, cắt hạt lựu.
+ Nấm rơm ngâm nước muối ấm, rửa sạch, cắt hạt lựu.
+ Tỏi tây băm nhuyễn.
+ CHẾ BIẾN:
+ Chiên hạt điều màu khô với 100ml để tạo màu.
+ Phi thơm tỏi tây trên lửa lớn với dầu điều đến khi cháy cạnh.
+ Cho chả chay, đậu que, nấm hương vào đảo nhanh tay. Nêm một ít
muối, 1 ít nước tương.
+ Cho tiếp cơm đảo đều với lửa nhỏ. Khi cơm đã quyện đều các nguyên
liệu thì cho bột ngũ vị hương vào đảo đều.
+ Nêm muối, đảo thêm 3 phút và tắt bếp.

CƠM CHIÊN TRÁI THƠM

+ MẸO:
+ SƠ CHẾ:

* Nên nấu cơm bằng gạo nở xốp và trải đều cho khô trước khi chiên.

+ Chân nấm cắt hạt lựu nhỏ.
+ Đậu que bỏ cuống, rửa sạch, cắt hạt lựu.
+ NGUYÊN LIỆU:

+ Cơm: 7,5kg
+ Chả nấm Nhật đông lạnh: 1,5kg

+ Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt hạt lựu.
+ Thơm gọt bỏ phần lõi, rửa sạch, cắt hạt lựu.
+ Hành tím băm nhuyễn.

+ Cà rốt: 1,5kg
+ NGUYÊN LIỆU:

+ Đậu que: 1,5kg

+ CHẾ BIẾN:

+ Cơm: 7,5kg

+ Hành tím: 300g

+ Phi thơm hành tím trên lửa lớn với dầu điều đến khi hành

+ Chả lúa mạch: 1,5kg

+ Thơm tươi đã bỏ vỏ: 2kg

+ Nấm rơm: 1,5kg

+ Muối: 3 muỗng canh

+ Đậu que: 1,5kg

+ Đường: 2 muỗng canh

+ Tỏi tây: 300g

ngả màu vàng.
+ Cho theo thứ tự: thơm, chân nấm, đậu que, cà rốt vào đảo
nhanh tay. Nêm một ít muối.
+ Cho tiếp cơm đảo đều với lửa nhỏ cho đến khi cơm quyện

+ Hạt điều màu khô: 150g

đều các nguyên liệu và xuất hiện mùi của thơm tươi.

+ Bột ngũ vị hương: 3 muỗng canh

+ Nêm muối, đường rồi đảo thêm 3 phút và tắt bếp.

+ Muối: 3 muỗng canh
+ MẸO:

+ Nước tương: 250ml

* Nên nấu cơm bằng gạo nở xốp và trải đều cho khô trước
khi chiên.
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CƠM TRẮNG, NẤM RANG HÚNG QUẾ

CƠM CHIÊN KIMCHI

+ SƠ CHẾ:

+ SƠ CHẾ:

+ Đậu hũ rửa sạch, chiên vàng, cắt hạt lựu.
+ Nấm rơm ngâm nước muối ấm, rửa sạch, cắt
hạt lựu.
+ Ớt chuông xanh và ớt chuông đỏ rửa sạch,
bỏ ruột, cắt hạt lựu.
+ Tỏi tây băm nhuyễn.
+ Húng quế rửa sạch, tách lá rồi để ráo.

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Hạt sen tươi rửa sạch, luộc mềm rồi để ráo.

+ Cơm: 7,5kg

+ Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt hạt lựu.

+ Đậu hũ: 1,5kg

+ Đậu que bỏ cuống, rửa sạch, cắt hạt lựu.

+ Nấm rơm: 1,5kg

+ Cải thảo kimchi cắt hạt lựu.

+ Ớt chuông xanh: 0,75kg

+ Tỏi tây băm nhuyễn.

+ Phi thơm tỏi trên lửa lớn với dầu điều đến

+ Cơm: 7,5kg
+ Hạt sen tươi: 1kg

+ Ớt chuông đỏ: 0,75kg
+ CHẾ BIẾN:

+ Tỏi: 300g
+ Lá húng quế: 300gr

+ CHẾ BIẾN:

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Phi thơm tỏi tây trên lửa lớn với dầu điều đến khi cháy cạnh.

+ Ớt băm: 2 muỗng canh

+ Cho theo thứ tự: kimchi, cà rốt, đậu que vào đảo nhanh tay. Nêm

+ Muối: 3 muỗng canh

một ít muối, một ít đường.

khi cháy cạnh.

+ Cho tiếp cơm đảo đều với lửa nhỏ. Khi cơm đã quyện đều các

+ Cho ớt chuông xanh và ớt chuông đỏ vào

nguyên liệu thì cho nước chua kimchi vào đảo đều.

đảo nhanh tay trong 2 phút.

+ Đảo đến khi cơm thấm đều nước chua và cơm khô mặt thì nêm

+ Cho tiếp nấm rơm, húng quế, ớt băm vào

muối, đường còn lại rồi tắt bếp.

+ Cà rốt: 1kg
+ Đậu que: 1kg
+ Cải thảo kimchi: 1kg
+ Nước chua kimchi: 300ml
+ Tỏi tây: 300g
+ Muối: 4 muỗng canh
+ Đường: 2 muỗng canh

đảo thêm 2 phút.
+ Nêm muối và tắt bếp.

+ MẸO:

+ Ăn kèm cơm trắng.

* Nên chọn loại kimchi có độ chua cao và phần cọng nhiều hơn
phần lá.

+ MẸO:
*Trong suốt quá trình rang nấm luôn để lửa
to và đảo nhanh tay, tránh hiện tượng nấm bị
ra nước.
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+ NGUYÊN LIỆU:

NẤM KIM CHÂM CHIÊN GIÒN

+ Váng đậu đã vắt khô: 5kg
+ Đạm vụn khô: 0,5kg

+ SƠ CHẾ:

+ Nấm bào ngư trắng: 0.5kg
+ Bột bắp: 1kg

+ Nấm kim châm cắt bỏ gốc, ngâm nước muối ấm, rửa

+ Muối: 1 muỗng canh

sạch rồi vắt khô.

+ Tiêu: 1 muỗng canh

+Xà lách Carol bỏ gốc, rửa sạch rồi tách lá.

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Nấm kim châm: 7kg
+ CHẾ BIẾN:
+ Pha hỗn hợp bột mì, muối, bột nghệ với 200ml nước
lọc rồi đánh đều tay.
+ Nhúng nhanh tay nấm kim châm qua hỗn hợp bột rồi

+ Bột mì tây (bột năng): 300gr
+ Bột nghệ: 1 muỗng canh
+ Muối: 0,5 muỗng canh
+ Xà lách Carol: 2kg

chiên ngập dầu trên lửa lớn.

VÁNG ĐẬU CHIÊN GIÒN

+ Chiên đến khi bột chuyển màu vàng thì vớt ra để ráo,
trình bày chung với xà lách Carol.

+ SƠ CHẾ:
+ MẸO:

+ Cho váng đậu vào máy xay, xay nhuyễn.
+ Đạm khô rửa sạch, ngâm nước nóng cho mềm rồi vắt khô.

* Nên ray bột mì, bột nghệ qua dụng cụ ray vào phần

+ Nấm bào ngư trắng ngâm nước muối ấm, rửa sạch, cắt hạt lựu.

nước để tránh hiện tượng vón cục.

+ CHẾ BIẾN:
+ Trộn đều váng đậu, đạm vụn, nấm bào ngư trắng, muối và tiêu.
+ Chia nhỏ từng phần hỗn hợp trên. Vê tròn rồi ấn dẹp vừa bằng lòng
bàn tay.
+ Áo từng miếng váng đậu qua bột bắp rồi chiên ngập dầu trên lửa lớn.
+ MẸO:
* Váng đậu nếu không có máy xay, có thể băm nhuyễn.
*Lưu ý: đạm vụn khô ở đa số cửa hàng thực phẩm chay còn được gọi là
“thịt bằm chay”.
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MÌ XÀO GIÒN

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Nui khô sợi lớn: 3,5kg

+ Bắp non: 0.75kg

+ Nấm đông cô: 1kg

+ Cà paste: 2kg

+ SƠ CHẾ:

+ Bắp sú: 1,5kg

+ Tỏi: 300g

+ Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt lát.

+ Cải ngọt: 1,5kg

+ Muối: 3 muỗng canh

+ Bông cải trắng bỏ gốc, rửa sạch, tách bẹ.

+ Nước tương: 120ml

+ Cải ngọt rửa sạch, cắt đoạn 5cm.
+ Cải thảo rửa sạch, bỏ gốc, cắt đoạn 3cm.
+ CHẾ BIẾN:
+ Chiên ngập dầu mì vàng tươi trên lửa lớn đến khi giòn thì vớt ra để ráo

NUI XÀO KHÔ

dầu.
+ Nấu sôi 5L nước để luộc rau củ theo thứ tự: cà rốt, bông cải trắng, cải thảo,

+ SƠ CHẾ:

cải ngọt. Vớt rau củ để ráo và giữ lại nước luộc.

+ Nui khô rửa sạch, nấu sôi trong 5 phút rồi để ráo.

+ Đánh đều hỗn hợp bột bắp với nước.

+ Nấm đông cô bỏ chân, ngâm trong nước muối ấm, rửa sạch rồi để ráo.

+ Làm nóng dầu trên chảo với lửa lớn rồi xào nhanh tay rau củ trong 1 phút.

+ Bắp sú rửa sạch, cắt sợi, để ráo.

+ Cho tiếp nước luộc rau vào rồi nấu sôi, nêm muối.

+ Cải ngọt rửa sạch, cắt đoạn 5cm, để ráo.

+ Hạ lửa nhỏ, ray hỗn hợp bột bắp qua ray vào nồi rau củ rồi đảo nhanh tay.

+ Bắp non rửa sạch, luộc trong 10 phút rồi để ráo.

+ Đảo đến khi hỗn hợp sệt lại và màu nước trong thì tắt bếp cho thêm dầu
mè.

+ CHẾ BIẾN:

+ Ăn kèm mì chiên giòn với sốt rau củ.

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Mì vàng tươi: 6kg
+ Cà rốt: 1kg
+ Bông cải trắng: 1kg
+ Cải ngọt: 1kg
+ Cải thảo: 1kg
+ Bột bắp: 300g
+ Muối: 3 muỗng canh
+ Dầu mè: 120ml

+ Phi thơm tỏi trên lửa lớn đến khi có mùi thơm thì cho theo thứ tự: bắp
+ MẸO:

non, bắp sú, cải ngọt vào đảo đều trong 4 phút.
+ Cho tiếp cà paste, nui, và nấm đông cô vào đảo nhanh tay.

* Trước khi cho hỗn hợp bột bắp, phải để lửa nhỏ hẳn và nước không còn sôi

+ Đảo đến khi cà paste thấm đều nui và rau củ thì nêm muối, nước tương

mặt để tránh hiện tượng vón cục. Mì chiên giòn sẽ rất nhanh mềm khi ăn

và tắt bếp.

kèm sốt rau củ nên khi nào ăn thì mới trình bày.
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+ NGUYÊN LIỆU:

HỦ TÍU XÀO RAU NẤM

+ Đậu hủ tươi: 5kg
+ Ớt sừng: 120g
+ Muối: 3 muỗng canh

+ SƠ CHẾ:
+ Nấm linh chi đen bỏ gốc, ngâm nước muối ấm, rửa sạch rồi để ráo.

+ Đường: 1,5 muỗng canh
+ Ngò gai: 300g

+ Cải ngọt rửa sạch, cắt đoạn 5cm.
+ Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt lát.
+ Chả tàu hủ ky bổ đôi theo chiều dọc rồi cắt lát.
+ NGUYÊN LIỆU:

+ Giá rửa sạch, để ráo.

ĐẬU HỦ RANG MUỐI ỚT

+ Hủ tíu tươi sợi dẹp: 5kg
+ Nấm linh chi đen: 1kg
+ Cải ngọt: 1,5kg
+ Cà rốt: 1,5kg
+ Chả tàu hủ ky: 1kg
+ Giá: 0,8kg
+ Bột bắp: 300g

+ CHẾ BIẾN:
+ Áp chảo hủ tíu và giá trên lửa lớn rồi cho nước tương, hắc xì dầu vào đảo đều

+ SƠ CHẾ:

đến khi hủ tíu khô mặt thì tắt bếp.

+ Đậu hũ rửa sạch, cắt miếng vuông 4x4cm, để ráo.

+ Nấu sôi 3,5L nước để luộc cà rốt và cải ngọt. Khi rau củ chín thì vớt ra để ráo

+ Ớt sừng bỏ cuống, bỏ ruột, băm nhuyễn.

và giữ lại nước luộc.

+ Ngò gai rửa sạch, cắt nhuyễn.

+ Đánh đều hỗn hợp bột bắp với nước.

+ Hắc xì dầu: 250ml

+ Làm nóng dầu trên chảo với lửa lớn rồi xào nhanh tay rau củ và nấm linh chi

+ CHẾ BIẾN:

+ Nước tương: 150ml

đen trong 1 phút.

+ Chiên ngập dầu đậu hủ trên lửa lớn đến khi giòn mặt thì vớt ra để ráo dầu.

+ Muối: 2 muỗng canh
+ Dầu mè: 120ml

+ Cho tiếp nước luộc rau vào rồi nấu sôi, nêm muối.

+ Trộn đều hỗn hợp muối, đường, ớt.

+ Hạ lửa nhỏ, ray hỗn hợp bột bắp qua ray vào nồi rau củ rồi đảo nhanh tay.

+ Làm nóng dầu với lửa nhỏ rồi rang hỗn hợp muối, đảo nhanh tay.

+ Đảo đến khi hỗn hợp sệt lại và màu nước trong thì tắt bếp cho thêm dầu mè.

+ Khi muối bắt đầu ngả màu thì cho đậu hũ và ngò gai vào đảo thêm 2 phút rồi tắt bếp.

+ Trình bày hủ tíu ra dĩa, cho thêm chả tàu hủ ky và sốt rau củ lên trên.
+ MẸO:
+ MẸO:

* Không nên dùng đậu hũ chiên sẵn vì phần ruột bên trong có độ thơm không cao.

* Trước khi cho hỗn hợp bột bắp, phải để lửa nhỏ hẳn và nước không còn sôi
mặt để tránh hiện tượng vón cục.
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+ NGUYÊN LIỆU:

+ Khoai tây: 3kg
+ Đậu hủ: 2kg
+ Gừng 200g
+ Dầu hào chay: 300ml
+ Đường: 6 muỗng canh

ĐẬU HỦ KHOAI TÂY KHO GỪNG
+ SƠ CHẾ:
+ Khoai tây để nguyên vỏ, rửa sạch, cắt múi cau khoảng 3cm rồi luộc sơ trong
2 phút, để ráo.
+ NGUYÊN LIỆU:

+ Đậu hủ rửa sạch, cắt miếng vuông 3cm, để ráo.

+ Chân nấm Nhật đông lạnh: 5kg

+ Gừng gọt vỏ, rửa sạch, cắt sợi.

+ Nước tương Tamari: 300ml
+ Đường: 6 muỗng canh

+ CHẾ BIẾN:

+ Tiêu: 50g

+ Cho dầu ăn, dầu hào chay, đường, 300ml vào nồi đánh đều rồi bật lửa nhỏ.

+ Tỏi: 150g

+ Đảo đều đến khi hỗn hợp ngả màu vàng nâu thì tiếp tục cho gừng, đậu hũ,
khoai tây vào và đậy nắp nồi.
+ Nấu đến khi nước sốt thấm đều đậu hũ và khoai tây thì tắt bếp.

CHÂN NẤM KHO TIÊU
+ SƠ CHẾ:
+ Chân nấm cắt đoạn 3cm.
+ Tỏi băm nhuyễn.
+ CHẾ BIẾN:
+ Phi thơm tỏi rồi tắt bếp, cho đường, nước tương
Tamari, 300ml nước vào nồi đánh đều rồi bật lửa nhỏ.
+ Đảo đều đến khi hỗn hợp ngả màu vàng nâu thì cho
chân nấm vào và đậy nắp nồi.
+ Tiếp tục nấu đến khi nước sốt sệt lại thì cho tiêu vào
đảo đều và tắt bếp.
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CANH RONG BIỂN
+ SƠ CHẾ:
+ Rong biển khô xé nhỏ.
+ Đậu hũ rửa sạch, cắt miếng vuông 4x4cm, để ráo.
+ Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt sợi.
+ Nấm kim châm bỏ gốc, ngâm nước muối ấm, rửa sạch rồi để ráo.

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Rong biển khô: 0.8kg
+ Đậu hủ: 1,5kg

+ CHẾ BIẾN:
+ Nấu sôi 6L nước rồi cho cà rốt, nấm kim châm vào nấu trong 2
phút.
+ Tiếp tục cho đậu hũ, rong biển vào nấu đến khi rong biển nở đều

+ Cà rốt: 1,5kg
+ Nấm kim châm: 3kg
+ Dầu mè: 100ml
+ Muối: 3 muỗng canh

thì nêm muối.
+ Tắt bếp và cho thêm dầu mè.
+ MẸO:
* Nếu dùng loại rong biển đậm mùi, có thể luộc sơ trước khi nấu.
+ NGUYÊN LIỆU:

+ Bún gạo tươi: 7,5kg
+ Cải ngọt: 1,5kg
+ Bắp sú: 1,5kg
+ Mì căn: 2kg
+ Bột ngũ vị hương: 1,5 muỗng canh

BÚN GẠO XÀO

+ Tỏi băm: 150g
+ Muối: 2,5 muỗng canh
+ Đường: 1,5 muỗng canh

+ SƠ CHẾ:

+ Nước tương: 150ml

+ Cải ngọt rửa sạch, cắt đoạn 5cm.
+ Bắp sú bỏ gốc, rửa sạch, cắt sợi.
+ Mì căn luộc sơ, xé nhỏ, ướp với đường, nước tương, bột ngũ vị hương, tỏi
băm trong 30 phút.
+ CHẾ BIẾN:
+ Xào mì căn trên lửa nhỏ đến khi khô mặt thì cho tiếp bắp sú, cải ngọt vào
đảo đều.
+ Khi rau bắt đầu chín thì cho bún gạo vào trộn đều, nêm muối và nước tương
rồi tắt bếp.
+ MẸO:
* Có thể thay thế bằng bún gạo khô nhưng chỉ làm mềm bằng cách ngâm
27

trong nước lạnh, không làm mềm bằng nước sôi.
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+ NGUYÊN LIỆU:

BÁNH CANH

+ Miến dong khô: 2,5kg

+ SƠ CHẾ:

+ Giá: 1,5kg
+ Măng tươi: 3kg

+ Bánh canh tươi rửa sạch, trụng sơ qua nước sôi.

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Bánh canh tươi: 5kg

+ Nấm bào ngư đen: 1,5kg

+ Chả lúa mạch bổ đôi theo chiều dọc, cắt lát.

+ Nấm đông cô khô: 200g

+ Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt lát.

+ Gừng: 80g

+ Củ cải gọt vỏ, rửa sạch, cắt lát.

+ Cà rốt: 1,5kg

+ Nấm đông cô khô rửa sạch, ngâm nước nóng cho mềm rồi để ráo.

+ Củ cải: 1,5kg

+ Ngò gai: 120g
+ Muối: 4 muỗng canh

+ Chả lúa mạch: 1kg

+ Nấm bào ngư đen ngâm nước muối ấm, rửa sạch, xé nhỏ.

+ Nấm đông cô khô: 200g

+ Hành lá rửa sạch, cắt nhuyễn.

+ Nấm bào ngư đen: 1,5kg
+ Giá: 1,5kg

+ CHẾ BIẾN:
+ Cho 10L nước vào nồi nấu với cà rốt, củ cải, nấm đông cô khô
trong 20 phút trên lửa nhỏ.

+ Hành lá: 150g
+ Muối: 4 muỗng canh
+ Tiêu: 50g

+ Tiếp tục cho nấm bào ngư đen vào nấu thêm 2 phút, nêm muối rồi
tắt bếp.

MIẾN MĂNG

+ Cho bánh canh, giá ra tô. Tiếp tục cho hành lá, tiêu lên trên mặt và
cho nước dùng.

+ SƠ CHẾ:
+ Miến dong rửa sạch, ngâm mềm rồi nấu sôi, vớt ra để ráo.
+ Giá rửa sạch, trụng sơ qua nước sôi, để ráo.
+ Măng rửa sạch, luộc sơ qua nước muối, xé sợi.
+ Nấm bào ngư đen ngâm nước muối ấm, rửa sạch, xé nhỏ.
+ Nấm đông cô khô rửa sạch, ngâm nước nóng cho mềm rồi để ráo.
+ Gừng gọt vỏ, rửa sạch, cắt lát.
+ Ngò gai rửa sạch, cắt nhuyễn.
+ CHẾ BIẾN:
+ Làm nóng dầu ăn với lửa nhỏ rồi cho nấm đông cô và gừng vào đảo đều, sau đó cho tiếp
10L nước.
+ Nấu đến khi sôi thì hạ lửa, nấu thêm 10 phút rồi cho măng nào tiếp tục nấu trong 10 phút.
+ Tiếp tục cho nấm bào ngư đen vào nấu thêm 2 phút thì nêm muối và tắt bếp.
+ Cho miến dong, giá ra tô. Tiếp tục cho ngò gai lên trên mặt và cho nước dùng.
+ MẸO:
* Chỉ dùng măng vàng tươi để cho đúng mùi vị món ăn. Không dùng măng trắng, măng
ngâm chua hoặc măng khô.
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ĐU ĐỦ TIỀM ĐƯỜNG PHÈN
+ NGUYÊN LIỆU:
+ SƠ CHẾ:

+ Bánh mì: 50 ổ
+ Chân nấm khô: 4kg

+ Đu đủ gọt vỏ, bỏ ruột, cắt miếng vuông 4x4cm.

+ Nấm đông cô: 1,5kg

+ Đường phèn nấu với 5L nước sôi, vớt bỏ chỉ đường.

+ Cà rốt: 1,5kg
+ CHẾ BIẾN:

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Hành tím 300g

+ Cho nước đường phèn và đu đủ vào nồi.

+ Đu đủ tươi: 5kg

+ Rau quế: 0,8kg

+ Đậy nắp và nấu với lửa nhỏ đến khi đu đủ mềm và chuyển

+ Sả cây: 1kg

+ Ớt: 100g

+ Đường phèn: 2kg

màu từ đục sang trong thì tắt bếp.

+ Bột mì: 500g

+ Có thể dùng nóng hoặc dùng lạnh.

+ Bột ngũ vị hương: 250g
+ MẸO:

+ Muối: 3 muỗng canh

* Nên dùng đu đủ vàng vì sẽ ít ngậy mùi hơn đu đủ đỏ.
Chọn đu đủ vừa chín vỏ, không quá mềm. Trong quá trình
cắt gọt và nấu cần nhẹ tay để tránh vỡ đu đủ và đục nước.

BÁNH MÌ SỐT NGŨ VỊ
+ SƠ CHẾ:
+ Chân nấm ngâm nước sôi, vắt khô rồi giã cho tơi.
+ Nấm đông cô ngâm nước muối ấm, rửa sạch rồi để ráo.
+ Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch sau đó cắt lát.
+ Sả cây đập dập.
+ Hành tím băm nhuyễn.
+ Rau quế tách lấy lá, rửa sạch rồi để ráo.
+ Ớt cắt lát.
+ CHẾ BIẾN:
+ Ướp chân nấm với bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh muối, hành tím, ớt rồi để 30 phút cho
thấm gia vị.
+ Làm nóng dầu ăn trên nồi rồi cho hỗn hợp chân nấm trên vào đảo nhanh tay.
+ Cho 8L nước và sả đập dập vào nồi. Đến khi sôi thì hạ lửa nhỏ và nấu trong 20 phút.
+ Vớt bỏ sả cây, nêm muối, pha hỗn hợp bột mì với nước rồi cho vào nồi khuấy nhanh tay.
+ Đến khi nước sôi lại thì tắt bếp.
+ Trình bày với rau quế và bánh mì.
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+ NGUYÊN LIỆU:

+ NGUYÊN LIỆU:

+ Hạt sen tươi: 2,5kg

+ Chuối đã tách vỏ: 4kg

+ Nhãn nhục: 2kg

+ Dâu: 4kg

+ Đường phèn: 2kg

+ Sữa đậu nành: 4L
+ Đậu phộng: 0.5kg
+ Vỏ chanh: 150g

CHÈ HẠT SEN NHÃN NHỤC
+ SƠ CHẾ:
+ Hạt sen rửa sạch, luộc sôi trong 10 phút.
+ Nhãn nhục rửa sạch, ngâm với 5L nước sôi rồi tách riêng phần nhãn.
+ CHẾ BIẾN:
+ Dùng nước ngâm nhãn nhục nấu tan đường phèn, vớt chỉ đường.
+ Khi nước đường phèn vừa sôi thì hạ lửa cho hạt sen và nhãn nhục nấu
thêm 5 phút rồi tắt bếp.

SINH TỐ CHUỐI DÂU
+ SƠ CHẾ:
+ Chuối cát lát.
+ Dâu bỏ cuống, rửa sạch, cắt lát.
+ Đậu phộng bỏ vỏ, rửa sạch, để ráo.
+ Vỏ chanh rửa sạch, cắt nhuyễn.
+ CHẾ BIẾN:
+ Cho chuối, dâu, sữa đậu nành, đậu phộng, vỏ chanh kèm một ít đá vào
cối xay.
+ Xay đến khi hỗn hộn nhuyễn và mịn là đạt yêu cầu.
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