
MÓN CANH BÍ MÙA ĐÔNG 
Cho 6 Phần Ăn 

 
Nguyên Liệu: 
 
1 trái bí mùa đông loại lớn (khoảng 4 cups bí cắt miếng vuông) 
1 muỗng canh lớn dầu olive 
2 củ hành loại trung bình cắt miếng  
2 củ cà rốt loại trung bình cắt miếng  
2 muỗng nhỏ bột tỏi 
1 lon cà chua 15-ounce loại miếng vuông có  
   luôn nước 
5 cups nước cốt gà hoặc nước cốt rau cải 
1 ½ muỗng canh lá oregano khô 
1 ½ muỗng canh lá quế khô 
 
Hướng Dẫn: 
 
1. Đổ dầu vào chảo lớn, vặn lửa ở mức trung bình 
2. Xào hành và cà rốt 
3. Nấu khoảng 5 phút, nhớ đậy nắp 
4. Cho cà chua lon, nước cốt gà, bí, bột tỏi và hương liệu. 
5. Vặn lửa nhỏ, đậy nắp, nấu khoảng 30 phút, cho đến khi bí mềm. 

 
ĐIỀU ĐÓ CÓ ÍCH LỢI GÌ CHO QUÝ VỊ? 
 Chất sơ xợi giúp quý vị nhuận trường; Vitamin A tốt cho da và mắt 
 Chất potassium trong bí giúp huyết áp luôn ở mức tốt nhất 
 
CÁCH LÀM 
 Nấu bí trong microwave trong 5 phút.  Cắt bí ra làm hai. Cạo bỏ hột.   
      Bọc kín trong bao nhựa. Nấu trong microwave khoảng 15-20 phút.   
      Dùng nĩa nạo và tán nhuyễn.  Thêm muối/tiêu. 
 Bí gọt vỏ, cắt miếng vuông dùng để nấu canh hay hầm nhừ. 
 
BẢO QUẢN 
 Bí nguyên trái để nơi ít ánh sáng, mát, khô ráo có thể giữ được trên  
      3 tháng. 
 Bí đã cắt miếng, gói kín sẽ giữ được 1 tuần nếu để trong tủ lạnh.   
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