
Ớt Chuông Nhồi Thịt   
Cho: 6  

 
ĐÂY LÀ NHỮNG MÓN CẦN ĐẾN:  
¾ pound thịt gà tây xay 
1 củ hành lớn lột vỏ và băm nhỏ 
1 trái ớt xanh loại vừa băm nhỏ 
1 (14.5 ounce) lon cà chua 
1 cup đậu đen trong lon, rửa sạch 
3 trái ớt chuông (bất kỳ màu nào) 
Tuỳ ý: ½ cup nước sốt barbeque 
          1 muỗng nhỏ bột tỏi 
 
ĐÂY LÀ CÁCH LÀM:  
1. Nấu thịt gà tây xay cho đến khi thịt chuyển sang màu nâu.  Loại 

bỏ nước mỡ dư thừa.  
2. Cho hành vào và nấu thêm 5 phút. Cho ớt đã băm nhỏ, cà chua, 

đậu, nước sốt barbeque và bột tỏi (nếu dùng đến).  Nấu nhỏ lửa 
thêm 10 phút. 

3. Cắt nguyên trái ớt ra một nửa và xếp vào dĩa với một ít nước.  
Cho vào microwave 5 phút. 

4. Xếp ra dĩa và cho thịt cùng các thứ đã nấu chín vào trái ớt. 
Thưởng thức lấy!         

 

ĐIỀU ĐÓ CÓ ÍCH LỢI GÌ CHO QUÝ VỊ?  
 Vitamin C giúp làm lành vết thương và giữ cho quý vị được khoẻ 

mạnh 
 Vitamin B6 giúp tạo nên tế bào máu khoẻ mạnh 
 

CÁCH LÀM 
 Ớt cắt miếng xào với thịt gà hoặc nước sốt pasta 
 Ớt tươi cắt sợi trộn chung với sà lách  
 

BẢO QUẢN  
 Để trong bọc nylon trong tủ lạnh có thể giữ được hơn 5 ngày 
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