
BẮP XÀO  
CHO: (6) –1/2 chén một phần 

 
NGUYÊN LIỆU:   
1 muỗng canh dầu ăn  
1/2 củ hành cắt nhỏ  
1 trái cà chua, cắt nhỏ  
2 trái bắp, cào lấy hột   
3 trái bí vàng hoặc xanh, cắt miếng 
 
 
HƯỚNG DẪN: 
1. Cho dầu vào chảo, vặn lửa trung bình, cho hành, bắp và bí vào 

nấu khoảng 5 phút đến khi chín mềm.  
2. Cho cà chua vào tiếp tục nấu thêm 3 phút nữa. 
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ĐIỀU ĐÓ CÓ LỢI ÍCH GÌ? 
 Vitamin B1 (thiamin) giúp tạo ra năng lượng cho cơ thể 
 Chất sơ xợi giúp quý vị nhuận trường 
 
CÁCH LÀM 
 Nấu trong microwave.  Lột bỏ vỏ và râu bắp.  Gói trái bắp vào 

miếng giấy ướt.  Cho vào microwave.  Nấu khoảng từ 2-5 phút.  
Bắp sẽ rất nóng đấy! 

 Bắp nướng.  Lột bỏ vỏ và râu bắp.  Thoa dầu và gói lại trong giấy 
nhôm.  Nướng ở nhiệt độ trung bình, trở đều, khoảng 15 phút. 

 
BẢO QUẢN 
 Cho bắp trong bao nylon để vào tủ lạnh có thể giữ được từ 1-2 

ngày. 

Trái Bắp  
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