
KHOAI LANG NẤU ộT HÀNH TÂY  
Cho: (6) – 1 cup cho một phần ăn  

 
VẬT LIỆU:  
2 củ khoai lang, gọt vỏ và cắt miếng vuông 
¼ cup dầu thực vật 
1 cup hành tây cắt nhỏ 
Nêm muối vừa ăn 
Tuỳ ý:  
   1 cup ớt chuông cắt nhỏ 
   1 muỗng nhỏ ớt bột 
 
HƯỚNG DẪN:  
1.  Cho dầu vào chảo và vặn lửa trung bình. 
2.  Nấu hành tây và ớt chuông cho đến khi mềm. 
3.  Cho tất cả nguyên liệu vào. Vặn lửa nhỏ. 
4. Nấu khoảng 20 phút. Cứ mỗi 2-3 phút thì trộn đều, nấu đến  
 khi mềm. 

ĐIỀU ĐÓ CÓ ÍCH LỢI GÌ CHO QUÝ VỊ? 
 Vitamin A tốt cho mắt và cho da 
 Chất xơ sợi giúp quý vị nhuận trường 
 
CÁCH LÀM  
 Nghiền nhừ khoai tây và khoai lang chung với nhau 
 Trộn khoai lang và táo cắt lát chung với nhau thêm một ít 

bột quế.  Nướng cho đến khi mềm. 
 
BÀO QUÀN 
 Nơi có nhiệt độ điều hòa có thể giữ được đến 1 tuần. 
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