
Bánh Củ Cải  
Cho: (6) – ½ cup một phần 

 
Đây Là Những Món Cần Đến:   
2 muỗng lớn bơ 
¼ cup đường vàng 
1 muỗng lớn nước 
3 cups củ cải nấu chín 
 Tuỳ ý: 1 muỗng nhỏ bột quế  
 
Đây Là Cách Làm: 
1. Cho bơ, đường, bột quế (nếu dùng đến), nước đã xay nhuyễn vào 

khay bánh ở nhiệt độ thấp 
2. Cắt củ cải thành từng miếng vuông. 
3. Cho củ cải vào khay. 
4. Khuấy củ cải đều tay cho đến khi đường mật keo lại và củ cải hoàn 

toàn được bao bọc lại. 
5. Vặn lửa nhỏ và tiếp tục khuấy đều tay để tránh bị cháy. 

ĐIỀU ĐÓ CÓ ÍCH LỢI GÌ CHO QUÝ VỊ? 
 Vitamin C giúp làm lành vết thương và giúp quý vị luôn khoẻ mạnh. 
 Calcium giúp xương và răng khoẻ mạnh. 
 
CÁCH LÀM 
 Nấu củ cải cho đến khi mềm nhưng đừng quá mềm.  Để ráo nước và 

nghiền chung với bơ, muối và một ít đường. 
 Củ cải và táo gọt vỏ.  Cho dầu, dấm và để lạnh trong tủ lạnh cho món 

xà lách. 
 Củ cải gọt vỏ và cắt sợi.  Dùng với nước sốt xà lách, hoặc nước 

chanh, ớt bột, vừa nhanh vừa lành mạnh. 
 
BẢO QUẢN 
 Cất giữ củ cải trong tủ lạnh được hơn 1 tuần lễ. 
 Rửa sạch củ cải trong nước lạnh và gọt vỏ trước khi nấu nướng  
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