
Fragrant Garlic Eggplant Stir-fry

Ingredients
5 cups water

1 1/2 tsp salt

1/2 lb eggplant, cut into ½-inch thick sticks

2 Tbsps cornstarch

3 Tbsps cooking oil, more if needed

2 green onions, chopped

5 garlic cloves, minced

1 Tbsp ginger, minced

1/2 tsp red pepper flakes, optional

Sauce
2 Tbsps soy sauce

1 Tbsp Chinkiang vinegar or rice vinegar

1 Tbsp Shaoxing wine or dry sherry, optional

1 Tbsp sugar

1/2 Tbsp cornstarch

1/2 cup water

Directions
1. Combine water and salt in a large bowl and stir until salt is 

dissolved.

2.  Add eggplant into the bowl and use a plate or lid to keep the 
slices submerged in water. Soak for 15 minutes, then drain and 
pat dry.

3.  Meanwhile, make the sauce: combine sauce ingredients in a 
separate bowl and mix well. Set aside.

4.  Sprinkle dried eggplant with cornstarch and toss to evenly coat 
slices.

5.  In a large skillet over medium-high heat, add cooking oil and 
place eggplant slices in a single layer. Cook each side for 4-5 
minutes, or until browned and softened. Set aside. This may 
need to be done in 2 batches depending on pan size.

6.  Into the empty pan over medium heat, add green onions, garlic, 
ginger and red pepper flakes. Sauté until fragrant, about 30 
seconds.

7.  Give the sauce a good stir, then add to the pan and cook until it 
thickens.

8.  Add eggplant back to the pan and toss to coat with sauce. Take 
off heat and serve over rice with green onions and sesame seed 

garnishes, if desired. 
Servings: 1-2 
Prep Time: 20 minutes
Cook Time: 15 minutes
Total Time: 35 minutes Author: Evelyn Thai, Second Harvest Staff



Salteado de Berenjenas con Ajo

Ingredientes
5 tazas de agua
1 1/2 cucharadita de sal
1/2 libra de berenjena, cortada en palitos de  

1/2 pulgada de grosor
2 cucharadas de maicena
3 cucharadas de aceite de cocina, más, si es 

necesario
2 cebollas, picadas
5 dientes de ajo, picados
1 cucharada de jengibre, picado
1/2 cucharadita de pimiento rojo, opcional

Salsa
2 cucharadas de salsa de soya
1 cucharada de vinagre  o vinagre de arroz
1 cucharada de vino o jerez, opcional
1 cucharada de azúcar
1/2 cucharada de maicena
1/2 taza de agua

Preparación
1. Combine el agua y la sal en un tazón grande y revuelva hasta que 

la sal se disuelva.

2.  Agregue la berenjena al tazón y use un plato como tapa para 
mantener las rebanadas sumergidas en agua. Remoje durante 15 
minutos, luego escurra y seque.

3.  Mientras tanto, prepare la salsa: combine los ingredientes de la 
salsa en un recipiente aparte y mezcle bien. Deje reposar.

4.  Espolvoree las berenjenas ya secas, con la maicena y revuelva para 
cubrir las rebanadas.

5.  En una sartén grande a fuego medio-alto, agregue aceite de 
cocina y coloque las rodajas de berenjena. Cocine cada lado 
durante 4-5 minutos, o hasta que se dore y se ablande. Deje 
reposar.

6.  En la sartén vacía a fuego medio, agregue las cebollas, el ajo, el 
jengibre y el pimiento rojo. Saltee unos 30 segundos.

7.  Revuelva bien la salsa, luego agréguela a la sartén y cocine hasta 
que espese.

8.  Agregue la berenjena nuevamente a la sartén y revuelva para 
cubrir con la salsa. Retire del fuego y sirva sobre arroz con cebollas 
y una guarnición de semillas de sésamo, si lo desea.Porciones: 1-2

Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de cocción: 15 minutos
Tiempo total: 35 minutos Autor: Evelyn Thai, miembro del personal de Second Harvest



Cà tím xào tỏi
Nguyên liệu
5 ly nước
11/2 muỗng cà phê muối
1/2 lb cà tím, cắt thành que dày 1/2 inch
2 muỗng canh bột bắp
3 muỗng canh dầu ăn, nhiều hơn nếu cần
2 cây hành lá, xắt nhỏ
5 tép tỏi, băm nhỏ
1 muỗng canh gừng, băm nhỏ
1/2 muỗng cà phê ớt đỏ, tùy chọn

Nước xốt
2 muỗng canh nước tương
1 muỗng canh giấm Chinkiang hoặc giấm 

gạo
1 muỗng canh rượu Thiệu Hưng hoặc 

rượu sherry khô, tùy chọn
1 muỗng canh đường

Hướng dẫn
1.  Cho nước và muối vào một tô lớn và khuấy cho đến khi 

muối tan.

2. Thêm cà tím vào tô và dùng đĩa hoặc nắp để giữ cho các 
lát ngập trong nước. Ngâm trong 15 phút, sau đó để ráo 
nước và lau khô.

3. Trong khi đó, làm nước sốt: kết hợp các thành phần nước 
sốt trong một tô riêng và trộn đều. Để qua một bên.

4. Rắc cà tím khô với bột bắp và đảo đều để phủ đều các lát.

5. Trong một cái chảo lớn trên lửa vừa, thêm dầu ăn và đặt 
các lát cà tím vào theo lớp. Chiên mỗi mặt trong 4-5 phút 
hoặc cho đến khi chín vàng và mềm. Để qua một bên. Cà 
tím có thể cần phải chia ra và thực hiện trong 2 lần tùy 
thuộc vào kích thước chảo.

6. Vào chảo trống trên lửa vừa, thêm hành lá, tỏi, gừng và 
ớt đỏ. Xào cho đến khi có mùi thơm, khoảng 30 giây.

7. Khuấy đều nước sốt và cho vào chảo và nấu cho đến khi 
nó đặc lại.

8. Cho cà tím vào lại chảo và đảo đều để phủ nước sốt. Tắt 
lửa và dùng chung với cơm với hành lá và hạt vừng để 
trang trí, nếu muốn

Tác giả: Evelyn Thai, Second Harvest Staff

Khẩu phần: 1-2
Thời gian chuẩn bị: 20 phút
Thời gian nấu: 15 phút
Tổng thời gian: 35 phút



香蒜炒茄子

材料
5杯水

1.5 茶匙鹽

半磅茄子, 切成 半英吋厚的條狀

2湯匙玉米粉

3湯匙食用油, 可依需要酌量添加

2個洋蔥, 切碎

5瓣蒜, 壓成泥

1湯匙薑泥

半茶匙紅椒片, 可略不用

醬汁

2湯匙醬油

1湯匙鎮江醋或米醋

1湯匙紹興酒或乾雪利酒

作法
1. 在一個大碗中調勻水和鹽, 直至鹽完全融化.

2. 把茄子加入碗中, 用盤子或蓋子壓住, 使茄子完
全浸泡在鹽水中. 15分鐘後取出瀝乾並拍乾.

3. 同時製作醬汁: 把所有醬汁原材料混入另一個碗
中調勻, 放在一邊.

4. 將玉米粉撒在茄子上, 使其均勻地覆蓋每根茄條.

5. 把大 煎鍋加熱到中高溫, 倒入食用油再單層放入
茄子. 每面煎4-5分鐘, 或直到呈褐色並變軟. 擱
置一旁. 這可能需要分兩批完成, 取決於煎鍋的
大小.

6. 另 用以平底鍋 加溫至中 火, 加入蔥, 蒜, 薑 
和紅椒片. 炒到香, 約需30 秒.

7. 攪勻醬汁, 再倒入平底鍋中, 煮至濃稠.

8.把茄子加入平底鍋中拌勻使其表面裹覆醬汁. 離
火並倒在米飯上, 可以點綴些蔥花和芝蔴.

作者: Evelyn Thai, 食物銀行員工

份量: 1-2
準備時間: 20 分鐘
烹調時間: 15 分鐘
總需時間: 35 分鐘


