
MÓN GÀ TÂY HẦM 
Nấu cho bốn phần ăn 
 
Nguyên liệu: 
½ pound thịt gà tây xay, hoặc thịt bò xay 
1/8 muỗng nhỏ muối 
1/8 muỗng nhỏ tiêu 
1-10 ¾ lon sốt cà chua, loại đặc 
Một lon súp và một lon nước lạnh 
6 miếng cà rốt trung bình cắt lát 
2 miếng cà chua trung bình cắt vuông 
1 cup hành cắt miếng vuông 
 
Hướng dẫn: 
1. Phần thịt nâu.  Lọc hết mỡ.  Gia vị nhẹ nhàng với muối và tiêu (tuỳ ý) 
2. Cho nước súp và nước lạnh vào nồi.  Cho nguyên liệu vào. 
3. Nấu sôi lên, vặn lửa nhỏ, đậy nắp, nấu khoảng 25 phút hoặc khi nào thấy  
    mềm.  Để nguội, ở ngoài khoảng 10 phút cho đông đặc. 
4. Thưởng thức.  Phần dư để lại trong tủ lạnh. 
 

 
Phỏng theo từ University of Minnesota Extension Service, Cách Thức Ăn Tốt Đơn Giản 

CÓ GÌ TRONG ĐÓ CHO QUÝ Vỉ? 
Cà rốt có: 
 Vitamin A làm tốt da và mắt 
 Chất potassium giúp giữ huyết áp ở mức lành mạnh 
 Chất xơ sợi giúp quý vị nhuận trường 
 
HƯộNG DẩN 
 Ăn vặt với những củ cà rốt nhỏ cùng với những nước chấm gia vị 
 Cho cà rốt thái sợi vào món ăn để thêm sắc màu và khẩu vị 
 
CảT GIử 
Cất cà rốt trong những bọc ny lon và để trong tủ lạnh dùng đến hơn hai tuần 

CÀ RỐT 

Funded by the U.S.D.A.’s Food Stamp Program,  
an equal opportunity provider and employer,  
through the Network for a Healthy California. 
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