
 
BẢO QUẢN  
 
 Để thịt gà tây xay sau khi mua để trong tủ lạnh trong vòng 2 tiếng 

đồng hồ thôi.  Nếu thời tiết  nóng, thì để trong tủ lạnh trong vòng 
1 tiếng đồng hồ. 

 Để thịt gà tây xay ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh.  
 Nấu thịt gà tây xay trong vòng 1-2 ngày.  Dùng nhiệt kế đo thịt để 

kiểm tra xem thịt gà tây đã nấu chín đến nhiệt độ 165°F chưa. 
Đừng bao giờ để thịt đông đá ra ngoài cho tan đá, chỉ khi nào quý 
vị đã sẵn sàng để nấu nướng mà thôi.   

 Tất cả những gì còn lại đều phải để trong tủ lạnh, thịt gà tây xay 
nấu chín để trong tủ lạnh trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà thôi. 

 
VỆ SINH 
 
 Rửa tay với xà bông, nước ấm 

trước cũng như sau khi cầm nắm 
thịt gia cầm tươi sống. 

 Rửa sạch tất cả dao, thớt, đồ 
dùng nhà bếp với nước nóng xà 
bông. 

 
NHỮNG MÓN ĂN TỪ THỊT GÀ TÂY XAY 
 
 Anna nấu món nước sốt mì spaghetti bằng thịt gà tây xay, cà 

chua lon và những hương liệu ưa thích của cô, như lá quế và 
ngò tây.  

 Luz thì nấu thịt gà tây xay với đậu pinto, ớt bột hoặc gia vị cumin 
để làm nhân cho bánh taco.  Cô cho thêm xà lách giòn, pho mát 
và cà chua trên bánh. 

 Thuy xào thịt gà tây xay với đậu đen, nước mắm và rau cải để ăn 
với cơm gạo lức. 

Thịt gà tây xay 
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