
Bí Sợi với Nước Sốt Cà Chua    
CHO: 4 

 
NGUYÊN LIỆU:  
1 trái bí sợi lớn, cắt dọc ra làm hai.  
2 muỗng lớn dầu ăn  
1 củ hành tây loại vừa, băm nhỏ 
2 lon (loại 15 ounces) cà chua luôn nước cốt 
2 muỗng nhỏ bột tỏi 
Tuỳ ý: Parmesan cheese, lá quế hoặc gia vị Italian   
 
HƯỚNG DẪN: 
1. Hấp loại bí sợi trong microwave hoặc nướng trong lò để làm bí thành 

“sợi mì” (xem hướng dẫn ở trên).    
2. Cho dầu ăn vào chảo vặn lửa trung bình.  Cho hành tây vào và nấu đến 

khi mềm. 
3. Cho tỏi và cà chua lon luôn nước cốt vào.  Cho lá quế hoặc gia vị Ital-

ian nếu dùng đến.  Nấu khoảng 10 phút  hoặc cho đến khi chúng đặc lại 
như nước sốt thì được.   

4. Cho bí đã thành sợi lên dĩa. Cho nước sốt cà chua lên trên.  Rưới thêm 
cheese, nếu thích.  

CÓ ÍCH LỢI GÌ CHO QUÝ VỊ?  
 Vitamin A  tốt cho da và mắt   
 Chất xơ sợi giúp quý vị nhuận trường 
 
CÁCH LÀM 
Để làm cho bí dễ dàng hơn khi cắt ra, nấu trong microwave nguyên trái bí ở 
nhiệt độ cao khoảng 5-10 phút.  Cắt ra làm đôi và lấy sạch hạt bí. 

 
Có 2 cách để nấu món bí này: 
 Nấu trong microwave, bao lại và lật úp phần mặt bí đã cắt xuống dĩa 

gương trong lò.  Nấu ở nhiệt độ cao cho đến khi mềm. 
 Nướng bí trong lò, cũng để phần mặt bí đã cắt xuống khay nướng.  

Nướng khoảng 30-40 phút ở nhiệt độ 375°F.  
 Khi bí nguội, dùng nĩa nạo bên trong bí để tạo thành “sợi mì”. Trộn bí 

“sợi mì” với dầu, parmesan cheese và tiêu.  Hoặc, trộn với một ít bơ, 
đường cát nâu và bột quế. 

 
BẢO QUẢN  
 Để trên kệ cao được khoảng 2-4 tuần lễ.   
 
 
 

BIÊN SOẠN: Phỏng theo “www.fruitsandveggiesmorematters.org” 

Bí sợi  
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