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CHẢ GIÒ TULIP PREMIUM  
PORK LUNCHEON MEAT
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Premium Pork  
Luncheon Meat 340gr : 1 hộp 
Khoai môn: 200gr
Cà rốt: 100gr
Hành tậy: 50gr
Nấm mèo: 15gr
Hành tím: 1 muỗng canh hành 
tím cắt lát
Hành tím: 1 muỗng canh băm
Tỏi băm: 2 muỗng canh
Muối: ½ muỗng café
Hạt nêm: 1 muỗng café
Đường: 1 muỗng café
Bánh tráng rế: 3 gói
Dầu ăn: 500ml
Rau thơm các loại: 250gr
Salad: 1 búp

Nước mắm chấm:
Nước mắm: 2 muỗng canh
Đường: 3 muỗng canh
Nước cốt chanh: 1 muỗng canh
Nước lọc: 2 muỗng canh
Tỏi băm: 1 muỗng canh
Ớt băm: 1 muỗng canh

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: nghiền nhuyễn thịt Tulip Premium 

Pork Luncheon Meat, cắt sợi nhuyễn khoai môn, cà rốt, 
cắt lát hành tây.

2.  Trảo nóng, cho một ít dầu, cho 1 muỗng cnah tỏi băm, 
1 muỗng canh hành cắt lát, đảo đểu cho đến vàng, tắt 
lửa.

3.  Trộn đều hỗn hợp thịt Tulip với khoai môn, cà rốt, hành 
tây, nấm mèo, hành tỏi phi, tỏi xay, muối, hạt nêm, 
đường. 

4. Cuốn bánh tráng rế với nhân.
5.  Chiên chả giò ngập dầu ( chiên sơ vừa chưa tới, cho 

nghỉ từ 10-15 phút, chiên lại lần 2 cho dòn).
6.  Làm nước mắm: khuấy đều hỗn hợp nước mắm, 

đường, nước cốt chanh, nước lọc, tỏi băm, ớt băm.

* Dùng kèm với rau sống và nước mắm, có thể dùng với 
bún tươi như bún chả giò.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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HỦ TIẾU TRỘN THỊT TULIP PREMIUM 
PORK LUNCHEON MEAT
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Premium Pork  
Luncheon Meat 340gr : 1 hộp
Hủ tiếu dốt (hủ tiếu dai): 400gr
Cải ngọt: 300gr 
Cà rốt: 100gr 
Hẹ lá: 150gr 
Giá: 200gr
Trứng gà: 3 trứng 
Hành phi: 4 muỗng canh
Đậu phộng rang: 100gr 

Xốt trộn hủ tiếu :
Dầu hào: 2 muỗng canh
Nước tương: 2 muỗng canh
Hạt nêm: 1 muỗng cafe
Đường: 1 muỗng cafe
Dầu mè: 1 muỗng cafe
Dầu hành phi: 2 muỗng canh
Trộn hỗn hợp xốt với nhau khuấy 
tan gia vị.

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu:  

- Cắt thịt Tulip Premium Pork luncheon Meat, cà rốt 
thành sợi mỏng.  
- Cắt cải ngọt, hẹ thành khúc 7cm. 
- Trứng gà tráng mỏng cắt sợi. 
- Đậu phộng rang giã đập.

2.  Nấu nước sôi thêm ít muối, cho tất cả rau vào trụng 
vừa chín xả qua nước lạnh, vắt ráo nước,cho vào thau.

3.  Trụng hủ tiếu  vừa chín cho vào thau cùng với rau. 
4.  Rưới nước xốt vào trộn đều, kế tiếp cho thịt Tulip vào 

đảo đều lên gắp ra dĩa cho ít trứng thái sợi lên mặt, rải 
ít hành phi và đậu phộng rang, không quên kèm theo 
chén nước chấm.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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Nước tương pha ăn kèm:
Tỏi: 3 tép
Ớt sừng: 1 trái
Nước tương: 6 muỗng canh
Đường: 2 muỗng canh
Nước cốt chanh: 1 muổng canh
Nước lọc: 6 muỗng canh
Giã nhuyễn tỏi ớt, cho tất cả gia 
vị còn lại khuấy tan dùng kèm với 
hủ tíu.



CÀ TÍM DỒN THỊT TULIP PREMIUM 
PORK LUNCHEON MEAT SỐT TRỨNG
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Premium Pork  
Luncheon Meat 340gr: 1 hộp
Nấm mèo: 20gr 
Hành tây: 1 củ 
Hành phi+ tỏi phi: 2 muỗng canh
Hành tím+ tỏi băm: 2 muỗng 
canh
Hạt nêm: 1 muỗng cafe
Tiêu: 1 muỗng cafe
Trứng gà: 2 quả
Bột xù: 2 muỗng cafe
Bột bắp: 3 muỗng cafe 
Cà tím: 3 trái

Sốt:
Nước dùng: 300ml-350ml
Dầu hào: 1 muỗng cafe
Bột bắp: 1 muỗng cafe
Hạt nêm: 1 muỗng cafe
Muối: ½  muỗng cafe
Tỏi băm ½ muỗng cafe

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu:  

-  Nghiền nhuyễn thịt Tulip Premium Pork Luncheon Meat. 
- Nấm mèo ngâm, thái sợi nhuyễn. 
- Hành tây cắt lát mỏng. 
- Cà tím cắt lát dày 7mm, xé đôi ra còn dính lại phần da.

2.  Trộn tất cả các hỗn hợp: thịt Tulip, 20gr nấm mèo,1 củ 
hành tây, 2 muỗng cafe bột xù.

3.  Thoa bột khô vào mặt bên trong của lát cà tím, nhét nhân 
vào trong ép chặt lại.

4.  Co cà tím vào chảo dầu nóng, chiên vàng, lấy cà ra.
5.  Sốt: phi tỏi thơm cho hỗn hợp sốt nấu sôi, khuấy trứng ,tắt 

lửa ,cho dầu mè. Đổ hỗn hợp cà tím chiên vào đảo đều. 

* Múc ra dĩa trang trí ớt hành và cà rốt. Ăn với cơm nóng.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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THỊT TULIP PREMIUM PORK 
LUNCHEON MEAT NGŨ SẮC
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Premium Pork  
Luncheon Meat 340gr : 1 hộp
Khoai lang: 250gr 
Hành tây: 100gr 
Cà rốt: 100gr 
Ớt chuông: 100gr 
Dầu ăn: 500ml 

Pha bột:
Bột mì: 200gr
Trứng gà: 4 quả
Nước lọc: 100ml
Muối: 10gr
Trộn hết nguyên liệu trên khuấy 
đều cho tan mịn,cho vào tủ mát 
nghỉ 30p.

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Bào sợi thịt Tulip Premium Pork Luncheon Meat,  
khoai lang. 
- Cắt lát mỏng hành tây. 
- Cắt sợ cà rốt, ớt chuông.

2.  Cho tất cả nguyên liệu trên vào hỗn hợp bột, trộn đều, 
sử dụng muỗng canh để múc hỗn hợp cho vào chảo 
dầu nóng, chiên vừa chín tới.

3.  Lấy ra khỏi chảo chiên, để nguội độ 10 phút, hoặc trước 
khi ăn chiên lại lần 2 cho giòn.

* Dùng kèm với tương ớt hoặc tương cà.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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XÔI TULIP 10 HOT DOG 
SAUSAGES
NGUYÊN LIỆU:
Tulip 10 Hot Dog Skinless  
Sausage 250gr: ½ hộp ( 5 cây)
Nếp : 200gr
Trứng gà :  2 quả
Xá bấu : 1 hủ nhỏ 
Hành tây : 100 gr 
Hành lá : 100gr 
Hành phi : 4 muỗng cafe
Tỏi băm : 2 muỗng cafe
Đậu phộng rang : 4 muỗng cafe 
Dầu mè: 1 muỗng cafe
Nước tương, đường, hạt nêm, 
tiêu xay.

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Cắt xéo 5 cây xúc xích Tulip. 
- Xá bấu rửa qua nước, vát ráo. 
- Hành tây cắt hạt lựu. 
- Hành lá cắt nhỏ. 
- Đậu phộng rang giã dập

2.  Nếp vo sạch,1.5ml nước ,½ muỗng café muối, nấu nồi 
cơm điện.

3.  Trứng gà quấy tan,1 muỗng café nước tương, tráng 
mỏng, thái sợi.

4.  Chảo nóng, cho dâù vào, cho hành lá váo đảo đều và 
bắt ra. 

5.  Phi 1 muỗng café tỏi, xá bấu,1 muỗng café nước 
tương,1 muỗng café  đường ,1 muỗng cafe  dầu mè.

6.  Phi 1 muỗng cafe tỏi, hành tây xào xém cạnh, xúc xích , 
½  muỗng café nước tương,1 muỗng cafe  đường, 
1 muỗng cafe  hạt nêm xào nhanh tất cả.

*  Múc xôi ra dĩa cho xúc xích, xá bấu, trứng sợi, đậu 
phộng rang,hành phi Dùng kèm thêm ít nước tương hoặc 
đồ chua nếu thích

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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BẮP XÀO THỊT TULIP PREMIUM PORK 
LUNCHEON MEAT XÚC BÁNH TRÁNG 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Premium Pork  
Luncheon Meat 340gr 
Bắp Mỹ: 3 trái 
Hành tây: 100gr 
Tỏi băm: 2 muỗng canh
Hành lá : 20gr
Ngò rí: 20gr
Tiêu xay: ½ muỗng cafe
Hạt nêm: 1 muỗng cafe
Muối: 1/3 muỗng cafe
Bánh tráng mè nướng: 1 cái  
( ăn kèm bắp xào)

CÁCH LÀM:
1.     Sơ chế nguyên liệu: 

- Cắt hạt lựu thịt Tulip Premium Pork Luncheon Meat. 
- Tách rời từng hạt bắp. 
- Hành tây cắt hạt lựu.

2.  Phi tỏi thơm, 100gr hành tây xào nhanh tay, bắp đã 
tách hạt, 1/3 muỗng café muối, 1 muỗng cafe hạt nêm, 
cho thịt Tulip vào xào từ 2-3 phút, thêm tiêu và hành 
ngò vào đảo nhanh tay tắt lửa.

* Múc ra dĩa dùng kèm với bánh tráng và một ít tương ớt.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

10
phút
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MÌ XÀO TULIP HOT DOG  
SAUSAGES
NGUYÊN LIỆU:
Tulip 10 Hot Dog Skinless  
Sausages 250gr: ½ hộp (5 cây)
Mì gói: 3 gói 
Tỏi băm: 1 muỗng canh.
Hành tím băm: 1 muỗng canh xay
Đậu phộng rang: 3 muỗng canh.

Sốt:
Nước tương: 2 muỗng cafe 
Dầu hào: 1 muỗng café
Dầu mè 1 muỗng café
Nước :  2 muỗng café
Tiêu:  ½ muỗng café.
Đường: 1 muỗng café.

Rau:
Cải thìa :100gr 
Cải thảo: 100gr 
Cà rốt: 50gr 
Giá:50gr

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Cắt lát xéo 5 câyxúc xích Tulip. 
- Mì gói trụng sơ nước sôi, còn cứng khoảng 50%. 
- Đậu phộng rang giã nhuyễn. 
- Cải thìa, cà rốt, cải thảo cắt sợi nhỏ 5-7cm. 
- Trụng sơ qua nước sôi cải thìa, cải thảo,cà rốt, giá. 
-  Làm xốt: Khuấy đều các hỗn hợp nước tương, dầu 

hào, dầu mè, nước, tiêu, đường. 
2.  Dầu nóng phi hành tỏi sau đó cho mì vào chảo rồi đổ 

sốt vào, tiếp theo cho rau và, đảo đều hỗn hợp và tắt 
lửa. 

* Gắp mì ra đĩa . Rắc đậu phộng lên đĩa mì , ăn kèm vớ 
nước tương và ớt cắt lát.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

15
phút

www.tulipfood.vn www.tulipfood.vn



CƠM CHIÊN RAU CẢI VỚI  
XÚC XÍCH TULIP
NGUYÊN LIỆU:
Tulip 10 Hot Dog Skinless  
Sausage 250gr : ½ hộp 5 cây 
(cắt lát xéo mỏng)
Cơm trắng: 200gr gạo
Ớt chuông xanh đỏ: 200 gr  
(cắt hình thang)
Cà rốt : 100 gr ( cắt bông)
Hành tây: 100 gr (cắt hình thang)
Cải ngọt: 200 gr (cắt khúc 3cm)
Nước tương: 2 muỗng canh
Hạt nêm: 1 muỗng cafe
Trứng: 3 trái (dành cho vào xốt  
1 trứng, 2 trứng trộn vào cơm)
Tỏi băm: 2 muỗng canh

Xốt:
Nước: 250 ml
Bột bắp: 1/2 muỗng cafe
Dầu hào: 1 muỗng canh
Nước tương: 2 muỗng canh
Dầu mè: 1 muỗng café
Tiêu: 1/2 muỗng café
Đường: 1 muỗng café

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Cắt lát xeo mònh 5 cây xúc xích Tulip. 
- Vo gạo sạch, bỏ vào nồi cơm điện, thêm 2-3 chén 
nước ( tuỳ loại gạo), cơn nấu chín để nguội.  
- Cà rốt cắt hoa. 
- Ớt chuông, hành tây cắt thành hình vuông. 
- Cải ngọt cắt khúc 3cm.

2.  Phi thơm 1 muỗng canh tỏi, cơm, đánh 2 quả trứng cho 
vào cơm, chiên ráo hột cơm.

3.  Làm xốt: trộn hỗn hợp gia vị :250ml nước, 1/2 muỗng 
café bột bắp, 1 muỗng canh dâù hào, 2 muỗng canh 
nước tương, 1 muỗng café dâù mè, 1 muỗng café tiêu, 
1 muỗng café đường và trứng, đánh đều lên. 

4.  Phi tỏi thơm 1 muỗng canh, xúc xíc Tulip,ớt chuông,cà 
rốt,cải ngọt,đảo nhanh tay, cho phần xốt vào khi sôi lớn 
cho trứng vào đánh sợi, cho dầu mè tắt lửa.

* Múc cơm ra đĩa cho phần xúc xích xào rau cải chan lên 
cơm, rắc ít hành phi ăn kèm với nước tương.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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CHẢ GIÒ TULIP PREMIUM  
PORK LUNCHEON MEAT
NGUYÊN LIỆU:
Tulip 10 Hot Dog Skinless  
Sausages 250gr : 1 hộp
Gạo: 200gr 
Hành tím: 100gr 
Tỏi băm:1 muỗng canh
Ớt hiểm: 6 trái 
Ngò rí: 30gr 
Húng lũi : 30gr 
Sả cây: 3 cây
Đậu phộng rang: 3 muỗng canh 

Nước mắm trộn:
Tỏi băm: 1 muỗng canh
Ớt sừng băm: 1 muỗng canh
Cốt chanh: 2 muỗng canh
Nước mắm: 2 muỗng canh
Đường:  muỗng canh
Thân rễ ngò

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu:  

- Cắt hạt lựu xúc xích Tulip. 
- Gạo rang vàng, giã nhuyễn. 
- Hành tím, sả  bào lát. 
- Ớt hiểm cắt khúc 5mm. 
- Cắt nhỏ phần thân và rễ của ngò rí để làm nước 
chấm. 
- Húng lũi lặt lá. 
- Đậu phộng rang giã nhuyễn.

2.  Phi thơm tỏi,xúc xích xào sơ cho vài giọt chanh khi tắt 
lửa.

3.  Cho vào tô trộn gỏi, 100gr hành tím bào,3 cây sả bào, 
6 trái ớt hiểm, 30gr ngò rí, 30gr húng lũi ,rưới sốt trộn 
đều,1/2 gạo rang, 1 muỗng canh đậu phộng rang,đổ 
qua rổ ráo nước múc ra dĩa, rắc thính và đậu phộng 
rang.

* Gỏi dùng kèm với bánh tráng mè.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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CANH BẮP CẢI CUỘN THỊT TULIP 
PREMIUM PORK LUNCHEON MEAT 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Premium Pork  
Luncheon Meat 340gr : 1 hộp
Bắp cải tròn: 1 cái nhỏ
Hành lá: 10 tép 
Cà rốt: 1 củ nhỏ 
Hành phi: 2 muỗng canh
Hành tím băm; 1 muỗng canh
Ngò rí băm: 20gr
Tiêu xay: 1 muỗng café 
Nước dùng: 1,5 lít
Muối: 1 muỗng café
Hạt nêm: 1 muỗng café
Đường: ½ muỗng cafe

CÁCH LÀM:

Sơ chế nguyên liệu: 
1. Thịt Tulip Premium Pork Luncheon Meat cắt thanh 2cm.
2. Hành lá cọng to dài trụng chín cột bắp cải.
3. Cà rốt tĩa hoa cho vào canh.
4.  Bắp cải trụng sơ qua nước sôi cho mềm hoặc bọc plas-

tic cho vào lò vi sóng cho nóng vừa đủ héo cải để cuốn.

Chế biến:
1. Thịt Tulip cắt thanh 2cm cho vào ướp tiêu + hành tím 

băm,ngò rí băm ướp 10 phút.
2. Lá cải trải mỏng ra, cho thit đã ướp lên miếng cải gấp 

hai bên mép, cuộn lại cuốn vừa ăn, dùng cọng hành cột 
lại. Phần cải còn dư cắt sợi nhỏ, cho cà rốt tĩa hoa cho 
vào canh.

3. Nấu sôi vớt bọt, vặn lửa riu riu 5-10 phút, nêm 1 muỗng 
cafe muối, 1 muỗng cafe hạt nêm, ½ muỗng cafe 
đường, tắt lửa cho hành ngò và ít tiêu xay.

Dùng kèm với cơm và món mặn.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút

www.tulipfood.vn www.tulipfood.vn



CƠM CHIÊN THỊT TULIP PREMIUM 
PORK LUNCHEON MEAT 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Premium Pork  
Luncheon Meat 340gr: 1 hộp  
( cắt hạt lựu)
Cơm trắng: 3 chén 
Cà rốt: 150gr ( cắt hạt lựu)
Hành tây: 100gr ( cắt hạt lựu)
Hành lá: 50gr
Gừng băm: 2 muỗng canh
Tỏi băm: 2 muỗng canh
Trứng gà: 3 trứng
Dưa leo: 1 trái ( cắt hạt lựu)
Cà chua: 2 trái ( bỏ hạt cắt hạt 
lựu )
Cần tàu: 50gr( cắt nhuyễn, chừa 
ít lá trang trí)

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Cắt hạt lựu thịt Tulip Premium Pork Luncheon Meat, 
cà rốt, hành tây, dưa leo. 
- Cà chua bỏ hạt, cắt hạt lựu. 
- Vo gạo sạch cho vào nầu cơm điện, nấu chín, lấy ra 
để nguội. 
- Cần tàu cắt nhuyễn, chừa một ít lá trang trí.

2.  Trộn hỗn hợp cơm trắng với 1 muỗng canh nước 
tương, 1 muỗng café muối, 1 muỗng canh hạt nêm, sau 
đó đập 3 quả trứng gà vào trộn đều .

3.  Phi thơm 2 muỗng canh tỏi và gừng ,150gr cà rốt 
,100gr hành tây, xào hỗn hợp, cho tiếp cơm vào chiên 
cho đến khi ráo cơm, cho thịt Tulip vào đảo nhanh tay 
, tiếp tục thêm 50gr hành lá, 50gr cần tàu, dầu mè. Tắt 
lửa. rắc một ít tiêu xay vào.

*  Múc ra dĩa rắc cà chua dưa leo hạt lựu, trang trí ít lá cần 
tàu và dùng kèm ít nước tương và ớt cắt lát.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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CANH CHUA THỊT TULIP PREMIUM 
PORK LUNCHEON MEAT 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Premium Pork  
Luncheon Meat 340gr 
Chả cá thác lác: 150gr
Hành phi: 1 muỗng canh
Rau răm: 20gr 
Bột nghệ: 1 muỗng cafe
Lá giang: 1 bó 
Sả băm: 2 muỗng canh
Ớt sừng 2 trái 
Rau om ngò gai 
Cà chua: 2 trái 
Thơm: 1/4 trái 

CÁCH LÀM:
Sơ chế nguyên liệu:
- Nghiền nhuyễn thịt Tulip Premium Pork Luncheon Meat.
- Rau răm cắt nhuyễn.
- Lá giang lặt lá vò đập.
- Ớt sừng cắt lát xéo.
- Rau om ngò gai cắt khúc nêm canh.
- Cà chua cắt múi cau.
- Thơm thái sợi.
2.  Thịt Tulip, 150gr chả cá, 20gr rau râm, 1 muỗng café 

bột nghệ,hành phi ,1 muỗng café hạt nêm,tiêu xay1/2 
muỗng café, 1 muỗng cafe nước mắm,trộn đều quết dai 
phần chả.

2.  Phi thơm sả,thơm,cà chua xào nhanh tay. 
3.  Cho 1 lit nước nấu sôi múc từng viên chả cho vào. Cho 

tiếp lá giang vào. Nêm 2 muỗng canh nước mắm,1 
muỗng canh đường,1/2 muỗng canh hạt nêm,tắt lửa 
nêm rau om ngò gai & ớt.

* Múc ra tô dùng kèm với chén nước mắm mặn và ớt 
dầm.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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THỊT TULIP PREMIUM PORK 
LUNCHEON MEAT HẤP BÍ XANH
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Premium Pork  
Luncheon Meat 340gr : 1 hộp
Bí xanh: 1 trái 
Bột xù: 2 muỗng canh
Bột bắp: 2 muỗng canh
Trứng gà: 1 trứng
Tiêu xay:1/2 muỗng canh
Hạt nêm: 1 muỗng cafe
Đường: ½ muỗng cafe
Dầu mè: 1 muỗng cafe
Nước tương: 1 muỗng cafe
Hành tím băm: 1 muỗng canh
Tỏi băm: 1 muỗng canh
Ngò rí: 20gr 

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Nghiền nhuyễn thịt Tulip Premium Pork Luncheon 
Meat. 
- Bí xanh bào vỏ, thái lát xéo.  
- Băm nhuyễn 10gr ngò rí.

2.  Trộn Thịt Tulip với các nguyên liệu: 2 muỗng canh bột 
xù, 2 muỗng canh bột bắp, 1 trứng gà, 1/2 muỗng canh 
tiêu xay, 1 muỗng café hạt nêm, ½ muỗng café đường, 
½ muỗng café nước tương, 1 muỗng canh hành tím,tỏi 
băm,ngò rí ,trộn quết thật đều hỗn hợp.

3.  Xếp vào khay 1 lớp bí ,1 lớp thịt cho đến khi hết phần 
nhân và bí.

4.  Cho vào xửng hấp 20-25p. Tính thời gian từ lúc nước 
sôi.

* Dùng kèm cơm trắng và nước tương.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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CHẢ TRỨNG THỊT TULIP PORK 
LUNCHEON MEAT 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340g: 1 hộp 
Hành tây: 100gr 
Nấm đùi gà: 100gr
Cà rốt: 100gr 
Ngò rí băm: 2 muỗng canh
Tỏi băm: 1 muỗng canh
Trứng gà: 4 quả (tách tròng đỏ & 
trắng để riêng)
Tiêu xay: 1 muỗng cafe
Đường: 1 muỗng cafe
Hạt nêm: 1 muỗng cafe
Nước mắm: 1 muỗng cafe

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Nghiển nhuyễn thịt Tulip Pork Luncheon Meat. 
- Cắt hạt lựu, hành tây, nấm đùi gà, cà rốt. 
- Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng bỏ vào 2 tô khác 
nhau.

2.  Cho dầu vào chảo nóng, phi tỏi thơm, cho các nguyên 
liệu hành tây, cà rốt, nấm đùi gà vào chảo xào đến khi 
có mùi thơm ( độ 3 phút), sau đó cho thịt Tulip đã được 
nghiền nhuyễn vào, đảo đều, cho ngò rí vào. Tắt lửa, 
cho hỗn hợp vào tô. 

3.  Nêm thêm gia vị 1 muỗng cafe tiêu xay, 1 muỗng cafe 
đường, 1 muỗng cafe hạt nêm, lòng trắng trứng, trộn 
hỗn hợp cho đều.

4.  Cho hỗn hợp thịt vào chén, hấp trong vòng 20 phút
5.  Lòng đỏ trứng gà, cho thêm 1 muỗng cafe nước mắm, 

150ml nước lọc, 1 muỗng cafe tiêu xay, khuấy đều và 
cho hỗn hợp này vào chả trứng ( rưới đều trên bề mặt 
để chả có bề mặt đẹp), đậy nắp lại trong vòng 5 phút 
trước khi tắt lửa lấy chả trứng ra khỏi nồi hấp.

* Chả trứng dùng kèm với cơm, một ít rau thơm và salad 
cà chua, 1 chén nước tương hoặc nước mắm chua ngọt.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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HOÀNH THÁNH CHIÊN VỚI TULIP 
PORK LUNCHEON MEAT 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340gr
Hoành thánh lá: 200gr
Hành tây: 100gr 
Cà rốt: 100gr
Hẹ lá: 100gr 
Ngò rí băm: 2 muỗng canh
Tỏi băm: 1 muỗng canh
Trứng gà: 2 quả 
Bột bắp: 1 muỗng canh
Dầu mè: 1 muỗng cafe
Nước tương: 1 muỗng cafe
Đường 1 muỗng cafe
Hạt nêm: ½ muỗng cafe
Tiêu xay: 1 muỗng cafe

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Nghiền nhuyễn thịt Tulip Pork Luncheon Meat. 
- Hẹ lá cắt nhỏ. 
- Hành tây cắt lát mỏng. 
- Lấy 1 tròng đỏ trứng gà cho vào chén, thêm ít nước 
và đánh tan. Dùng để dán hoành thánh.

2. Hành tây xào xém cạnh.
3.  Trộn thịt Tulip đã nghiền nhuyễn với 100gr hành tây, 

100gr hẹ lá, 2 muỗng canh ngò rí, 1 muỗng canh tỏi 
băm, 1 quả trứng gà, 1 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng 
cafe dầu mè, 1 muỗng cafe nước tương, 1 muỗng cafe 
đường, ½ muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe tiêu xay. 
Nhồi hỗn hợp này cho thật đều đến khi kết dính lại với 
nhau.

4.  Dùng da hoành thánh gói hỗn hợp thịt trộn, phết trứng 
để  dán hoành thánh lại. 

5.  Đổ dầu vào chảo, chiên ngập dầu hoành thánh đến khi 
da hoành thành vàng dòn. 

* Dùng kèm với tương ớt hoặc tương ớt chua ngọt.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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SALAD TRỘN THỊT TULIP PORK 
LUNCHEON MEAT ÁP CHẢO
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340gr 
Hành tây : 1 củ 
Salad búp: 100gr 
Cà chua: 1 trái 
Ngò rí: 20gr 
Húng lủi: 15gr 
Đậu phộng rang giã: 4 muỗng 
canh. 
Trứng: 3 quả
Bột chiên giòn: 100gr

Xốt xà lách:
Dấm: 2 muỗng canh
Đường: 1 muỗng canh
Muối: 1 muỗng cafe
Tiêu xay: ½ muỗng cafe
Nước cốt tắc: 1 muỗng cafe
Dầu tỏi phi : 3 muỗng canh

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Cắt lát dày 7mm Thịt Tulip Pork Luncheon Meat. 
- Hành tây bào lát ngâm đá. 
- Cắt sợi salad búp. 
- Bỏ hột, cắt sợi cà chua. 
- Cắt khúc ngò rí 3cm 
- Luộc 2 quả trứng cho sôi trong 6 phút.

2. Cho trứng vào bột chiên giòn, khuấy đều hỗn hợp bột.
3.  Thịt Tulip cắt lát dày độ 7mm, nhúng qua hỗn hợp trứng 

và bột chiên giòn.
4.  Để chảo nóng, cho thịt Tulip nhúng bột áp chảo vàng 

hai mặt, lấy thịt ra. 
Làm sốt salad: cho tất cả các gia vị: 2 muỗng canh 
dấm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cafe muối, ½ 
muỗng cafe tiêu xay, 1 muỗng café nước cốt tắc, 3 
muỗng canh dầu tỏi phi vào 1 chai thuỷ tinh, sau đó lắc 
đều hỗn hợp.

5.  Xếp salad ra đĩa, rưới xốt lên rau salad, xếp thịt Tulip 
áp chảo trên rau salad, cho thêm đậu phộng rang và 
xếp trứng luộc xung quanh.

* Món này dùng kèm thêm với món mặn trong bữa cơm. 

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

10
phút
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CHẢ GIÒ TULIP PREMIUM  
PORK LUNCHEON MEAT
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340gr: 1 hộp 
Bột bắp: 1 muỗng canh
Nước tương: ½ muỗng canh
Rượu trắng: 2 muỗng canh
Dầu mè: 1 muỗng canh
Tỏi băm : 1 muỗng canh

Xốt xào:
Nước tương: 2 muỗng canh
Dầu hào: 1 muỗng canh
Đường 1 muỗng cafe
Hạt nêm: 1 muỗng cafe
Nước lọc: 100ml
Bột bắp:1 muỗng canh
Tiêu xay: ½ muỗng cafe

Rau xào:
Hành tây: 1 củ 
Ớt chuông xanh đỏ: 2 trái 

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Cắt vuông ( 1,5cm x 1,5cm) thịt Tulip Pork Luncheon 
Meat, hành tây, ớt chuông xanh, đỏ.

2.  Làm xốt xào: khuấy đều các gia vị: 2 muỗng canh nước 
tương, 1 muỗng canh dầu hào, đường, 1 muỗng cafe 
hạt nêm, 100ml nước lọc, 1 muỗng canh bột bắp, ½ 
muỗng cafe tiêu xay với nhau.

3.  Tẩm thịt: cho các gia vị : 1 muỗng canh bột bắp, 2 
muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh rượu trắng,  
1 muỗng canh dầu mè vào tô khuấy đều, sau đó cho 
thịt Tulip vào ướp trong vòng 2 phút rồi đổ ra vợt để 
ráo.

4. Cho rau xào hành tây, ớt chuông xanh đỏ, cho tiếp xốt 
vào đảo nhanh tay và nước xốt thấm đều, tắt lửa cho ít 
dầu mè vào và bỏ ra đĩa.

5. Chảo nóng cho ít dầu phi thơm tỏi, để nóng, cho thịt 
Tulip lên chảo áp trên lửa lớn.

* Dùng nóng kèm cơm trắng hoặc bánh mì và xà lách cà 
chua dưa leo.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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ĐẬU HỦ DỒN THỊT TULIP 
PORKMLUNCHEON MEAT 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340gr: 1 hộp
Đậu hủ chiên: 5 miếng 
Nấm mèo: 2 tai 
Hành tây: 1 củ 
Tiêu xay: ½ muỗng cafe
Đường: 1 muỗng cafe
Hạt nêm: ½ muỗng cafe
Trứng gà: 1 trứng
Bột bắp: 1 muỗng canh
Bột xù: 2 muỗng canh

Xốt cà chua:
Cà chua : 2 trái 
Hành tím băm: 1 muỗng canh
Tỏi băm: 1 muỗng canh
Nước mắm: 1 muỗng canh
Hạt nêm: ½ muỗng cafe
Đường: 1 muỗng canh
Nước: 150ml 
Hành lá, ngò rí một ít trang trí

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Thịt Tulip Pork Lncheon Meat nghiền nhuyễn. 
- Nấm mèo ngâm nước cho mềm, sau đó cắt thành sợi. 
- Hành tây cắt lát mỏng, sau đó cho vào chảo nóng, cho 
ít dâù vào, đổ hành tây vào xào sơ rồi bắt ra. 
- Cà chua: cắt hạt lựu

2.  Trộn thịt Tulip Pork Luncheon Meat với các nguyên liệu: 
nấm mèo, hành tây, ½ muỗng café tiêu xay, 1 muỗng 
café đường, ½ muỗng café hạt nêm, 1 quả trứng gà,  
1 muỗng canh bột bắp, 2 muỗng canh bôt xù trộn đều.

3.  Đậu hủ chiên cắt đôi, sau đó rạch đường chính giữa 
ngang thân, lưu ý không cắt đứt hai đầu.

4. Nhồi hỗn hợp thịt Tulip vào đậu hủ.
5. Áp chảo sơ cho thơm đậu hủ.
6.  Làm xốt cà chua: phi hành tỏi cho thơm, cho cà chua 

cắt hạt lựu vào sau đó thêm 150ml nước, để ở chế 
độ lửa nhỏ 2 phút. Nêm gia vị nước mắm, hạt nêm, 
đường.

7.  Cho đậu hủ vào chảo nước xốt, để lửa nhỏ trong vòng 
5 phút.

* Lấy ra đĩa trang trí với hành ngò. Dùng kèm với cơm 
trắng và một ít rau sống.

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

20
phút
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CHÁO THỊT TULIP PORK  
LUNCHEON MEAT NẤU RAU CẢI
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340gr: 1 hôp 
Gạo: 200gr 
Nấm đông cô tươi: 10 tai 
Cà rốt: 150gr 
Gừng thái sợi: 2 muỗng canh
Tỏi băm: 1 muỗng canh
Hành tím băm: 1 muỗng canh
Dầu mè: 1 muỗng cafe 
Hành lá, ngò rí : 5 muỗng canh

Rau ăn kèm: 
Cải bẹ xanh non: 100gr
Cải xoong: 100gr

CÁCH LÀM:

Sơ chế nguyên liệu: 
1. Thịt Tulip Pork Luncheon Meat cắt hạt lựu nhỏ.
2. Gạo vo sạch nấu với 3 lít nước cho nở búp.
3. Nấm đông cô tươi cắt hạt lựu.
4. Cà rốt cắt hạt lựu.
5. Hành lá, ngò rí cắt nhuyễn.

Chế biến:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Thịt Tulip Pork Luncheon Meat cắt hạt lựu nhỏ. 
- Nấm đông cô tươi cắt hạt lựu. 
- Cà rốt cắt hạt lựu

2.  Chảo nóng, cho dầu vào phi thơm 1 muỗng canh hành, 
1 muỗng canh tỏi, 2 muỗng canh gừng, 10 tai nấm 
đông cô, cà rốt và cuối cùng là thịt Tulip.

3.  200gr Gạo vo sạch, cho nước vào, nấu chính đến khi 
cháo được. Cho hỗn hợp thịt Tulip đã xào vào cháo nấu 
khoảng từ 5-10 phút, nêm gia vị 1 muỗng cafe 

4.  đường, ½ muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng café muối. 
Tắt lửa, cho dầu mè vào cháo, tiêu xay. 

* Múc cháo ra tô, trang trí thêm một ít hành ngò. Có thể ăn 
cháo kèm thêm với rau cải bẹ xanh non, cải xoong ( nhớ 
trụng sơ qua trước khi cho vào cháo)

Khẩu phần: 

4
Nấu:  

15
phút
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XÍU MẠI THỊT TULIP PORK LUNCHEON 
MEAT BỌC TRỨNG CÚT 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340gr: 1 hộp
Trứng cút: 20 trứng 
Bột bắp: 2 muỗng canh
Bột xù: 3 muỗng canh
Trứng gà: 1 trứng
Đường: 1muỗng cafe
Hạt nêm : 1muỗng cafe
Tiêu: 1muỗng cafe
Dầu mè: ½ muỗng canh
Nước tương: ½ muỗng canh
Tỏi băm: 1 muỗng canh 
Hành tây: 100gr 

Xốt cà chua:
Cà chua: 3 trái 
Cà chua cô đặc: 1 muỗng canh.
Tỏi băm: 1 muỗng canh
Nước dùng: 500ml
Nước tương: 1 muỗng canh
Muối: ½ muỗng canh
Đường: 2 muỗng canh
Hạt nêm: 1 muỗng cafe

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Thịt Tulip Pork Luncheon Meat nghiền nhuyễn. 
- Trứng cút luộc bóc sạch vỏ. 
- Hành tây băm nhuyễn xào sơ xém cạnh. 
- Cà chua bỏ hạt băm nhuyễn.

2.  Cho 2 muỗng canh bột bắp, 3 muỗng canh bột xù, 1 trái 
trứng, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cafe hạt nêm, 
1muỗng café tiêu, ½ muỗng canh dầu mè, 1 muỗng 
canh nước  tương, 1 muỗng canh tỏi vào tô thịt Tulip 
đã được nghiền nhuyễn, trộn đều hỗn hợp đến khi các 
nguyên liệu kết dính vào nhau.

3. Trứng cút luộc.
4.  Vò viên hỗn hợp thịt Tulip bọc xung quanh trứng cút 

luộc.
5. Bỏ vào nồi hấp xửng, đợi nước sôi để 10 phút rồi lấy ra.
6.  Xốt cà chua: Chảo dầu nóng cho tỏi , hành tây băm 

cho thơm, cà chua , thêm 1 muỗng tương cà, 500ml 
nước, 1 muỗng canh nước tương, ½ muỗng canh muối, 
đường, 1 muỗng café hạt nêm.

7.  Cho xíu mại hấp chính vào hỗn hợp xốt trong chảo, để 
lửa nhỏ trong vòng 7 phút.

* Dùng kèm với bánh mì để ăn sáng. 

Khẩu phần: 
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SOUP THỊT TULIP  
PORK LUNCHEON MEAT 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340gr: 1 hộp 
Cà rốt: 100gr 
Nấm kim châm: 150gr 
Trứng cút luộc: 20 trứng 
Trứng gà: 3 trứng
Nấm mèo: 10gr 
Tỏi băm: 1 muỗng canh
Gừng băm: 1 muỗng canh
Hành tím băm: 1 muỗng canh
Hành lá, ngò rí: 20gr 
Nước dùng: 2 lít

Bột khuấy soup:
Bột năng: 80gr
Nước lọc: 150ml
Khuấy tan nước với bột.

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Thịt Tulip Pork Luncheon Meat cắt hạt lựu 
- Cà rốt cắt nhuyễn. 
- Nấm kim châm xé nhỏ cắt khúc 1cm. 
- Trứng cút luộc lột vỏ sạch. 
- Nấm mèo cắt sợi. 
- Hành lá, ngò rí cắt nhuyễn cho vào xúp. 
- Khuấy bột với nước. 

2.  Cho nồi nóng, cho dầu vào phi thơm: 1 muỗng canh 
hành tỏi, 1 muỗng canh hành tím, 1 muỗng canh gừng 
sau đó cho 100gr cà rốt, 150gr nấm, thịt Tulip vào đảo 
đều, thêm 2 lít nước dùng cho vào nồi. 

3.  Nấu sôi hỗn hợp và nhớ vớt bọt sạch để nước được 
trong.

4.  Cho bộ khuấy vào nồi soup, cho trứng vào đánh cho tới 
khi thấy trứng nổi sợi.

5.  Tắt lửa cho trứng cút và dầu mè vào nồi soup, múc ra 
cho hành lá ngò rí dùng nóng.

Khẩu phần: 
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GỎI MIẾN TRỘN THỊT TULIP 
PORK LUNCHEON MEAT
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Lunchoen Meat 
340gr: 1 hộp 
Miến đậu xanh: 1 gói 200gr
Hành tím: 100gr 
Cà chua: 3 quả 
Cần tàu: 150gr
Ngò rí: 20gr 
Ớt sừng không cay: 2 trái 
Đậu phộng rang: 3 muỗng canh 
Bánh tráng mè 1 cái hoặc bánh 
phồng tôm dùng kèm.

Xốt:
Ớt hiểm : 3 trái
Tỏi : 4 tép
Nước cốt chanh: 2 muỗng canh
Đường: 4 muỗng canh
Nước mắm: 2 muỗng canh
Gốc ngò: 10gr

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Thịt Tulip Pork Lunchoen Meat cắt sợi. 
- Hành tím bào mỏng ngâm nước đá. 
- Cà chua bỏ hạt cắt sợi. 
- Ngò rí cắt khúc 3cm, giữ lại rể làm xốt. 
- Ớt sừng không cay cắt lát xéo. 
- Đậu phộng rang giã dập.

2.  200gr Miến rửa qua nước, trụng nhanh qua nước sôi 
sau đó xả qua nước lạnh.

3.  Trộn miến với 3 trái cà chua, 100gr hành tím, 150gr cần 
tàu, 20gr ngò rí , ớt sừng và thịt Tulip.

4.  Làm xốt: Giã tỏi ớt, gốc ngò nhuyễn, thêm 2 muỗng 
canh nước mắm, 4 muỗng canh đường , 2 muỗng canh 
nước cốt chanh, khuấy tan hỗn hợp gia vị. Đổ xốt vào 
miến, trộn đều. 

5. Múc ra đĩa, thêm một ít đậu phộng rang trên bề mặt.

* Dùng kèm gỏi miến với bánh tráng nướng hoặc bánh 
phồng tôm.

Khẩu phần: 
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THỊT TULIP PORK LUNCHEON 
MEAT NẤU RIÊU
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340gr: 1 hộp 
Tôm khô: 30gr 
Ngò rí: 20gr 
Tỏi băm: 2 muỗng canh
Trứng gà: 2 quả
Nước lọc: 1,5 lít
Cà chua: 3 quả 
Hành tây: 1 củ 
Nấm rơm: 150gr
Tương cà chua: 1 muỗng canh
Cần nước, rau muống: 300gr 
Hành lá: 30gr 
Ngò gai: 30gr 
2 muỗng café nước cốt chanh

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Thịt Tulip Pork Luncheon Meat bào sợi. 
- Tôm khô ngâm, xào thơm, xay nhuyễn. 
- Ngò rí băm nhuyễn. 
- Cà chua bỏ hạt, cắt múi cau. 
- Hành tây cắt múi cau. 
- Nấm rơm luộc sơ. 
- Cần nước, rau muống cắt khúc 5cm, luộc chín. 
- Hành lá, ngò gai cắt nhuyễn.

2.  Trộn thịt Tulip với 2 quả trứng gà, 30gr tôm khô, 20gr 
ngò rí thêm vào 1,5 lít nước lọc, khuấy đều hỗn hợp. 

3.  Nồi nóng, phi thơm 2 muỗng canh tỏi rồi cho hỗn hợp 
trên vào nấu sôi và nhớ vớt bọt. 

4. Múc phần riêu nổi lên cho vào rây để ráo nước.
5.  Chảo nóng, cho dầu vào, cho hành tây vào xào cho 

thêm, thêm tương cà chua để khoảng 1 phút, hạ lửa 
nhỏ. Cho tiếp cà chua, nấm vào xào nhanh rồi cho toàn 
bộ hỗn hợp vào nồi nước riêu, đung sôi.

6.  Nêm gia vị vào nồi nước riêu: 1/3 muỗng canh muối, 
2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 2 
muỗng nước cốt chanh. Sau đó tắt lửa.

* Cho bún vào tô, múc riêu cho lên trên, chế nước dùng 
và rắc hành lá, ngò gai vào. Dùng kèm với bún và rau cần 
luộc. Hoặc có thể dùng như canh để ăn với cơm.
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CARRY THỊT TULIP PORK 
LUNCHEON MEAT 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340gr: 1 hộp 
Khoai môn: 150gr 
Khoai lang: 150gr 
Hành tây : 1 củ 
Ớt chuông xanh đỏ: 150gr
Nước 200ml

Xốt Cà ri
Hành tây: 1 củ
Hành tím củ: 4 củ
Tỏi: 5 tép
Gừng: 5gr
Ớt sừng: 6 trái
Bột Cà ri : 2 muỗng canh
Bột nghệ: 1 muỗng canh
Dầu ăn: 100ml
Cà chua chín: 2 trái
Đường: 2 muỗng canh
Nước mắm: 2 muỗng canh
Hạt nêm: 1 muỗng café
Dầu hạt điều: 1 muỗng café 

CÁCH LÀM:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Thịt Tulip Pork Luncheon Meat, khoai môn, khoia lang, 
hàng tây cắt khối vuông 1,5cmx 1,5cm.

2.  Làm xốt carry - Xay nhuyễn hỗn hợp hành tây, hành 
tím, tỏi, gừng, bột cà ri, bột nghệ, dầu ăn, cà chua chín, 
đường, nước mắm, hạt nêm.

3.  Chảo để trên bếp lửa lớn, chảo nóng, cho hỗn hợp xốt 
xay nhuyễn vào, thêm dầu điều cho màu đỏ đẹp.

4.  Tiếp đến cho khoai lang, khoai môn, vào, hạ lửa nhỏ lại 
để trong vòng 10 phút cho khoai mềm.

5.  Cho thịt Tulip, hành tây, ớt chuông, 150ml nước . Nước 
sôi để trong vòng 2 phút tắt lửa.

* Món này dùng kèm với bánh mì hoặc cơm trắng.
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RAU CẢI XÀO THỊT TULIP  
PORK LUNCHEON MEAT 
NGUYÊN LIỆU:
Thịt Tulip Pork Luncheon Meat 
340g: 1 hộp 
Hành tây: 1 củ 
Bông cải : 200gr 
Cải thảo: 200gr 
Nấm đông cô tươi: 100gr
Cà rốt : 100gr
Tỏi băm: 1 muỗng canh

Xốt:
Dầu hào: 1 muỗng canh
Nước tương: 2 muỗng canh
Tiêu: 1 muỗng cafe
Nước lọc: 100ml
Đường: 1 muỗng cafe
Hạt nêm: 1 muỗng cafe
Bột bắp: 1 muỗng canh
Dầu mè: 1 muỗng cafe
Khuấy đều hỗn hợp gia vị với 
nhau.

CÁCH LÀM:
Sơ chế nguyên liệu: 
1.  Thịt Tulip Pork Luncheon Meat cắt miếng vuông 1,5cm x1,5cm.
2. Hành tây cắt hình thang.
3. Bông cải cắt trụng sơ qua nước sôi.
4. Cải thảo cắt miếng trụng sơ qua nước sôi.
5. Carrot cắt hoa trụng sơ qua nước sôi
6.  Chuẩn bị nước xốt: cho các gia vị 1 muỗng canh dầu hào, 1 

muỗng canh nước  tương, 1 muỗng café tiêu, 150ml nước lọc, 
1 muỗng café đường, 1 muỗng café hạt nêm, 1 muỗng canh bột 
bắp, 1 muỗng cafe dầu mè vào tô và khuấy đều các gia vị này 
với nhau.

Chế biến:
1.  Sơ chế nguyên liệu: 

- Thịt Tulip Pork Luncheon Meat, hành tây cắt miếng vuông 
1,5cm x1,5cm. 
- Bông cải cắt trụng sơ qua nước sôi. 
- Cải thảo cắt miếng trụng sơ qua nước sôi. 
- Carrot cắt hoa trụng sơ qua nước sôi

2.  Làm nước xốt: cho các gia vị 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng 
canh nước  tương, 1 muỗng café tiêu, 150ml nước lọc, 1 
muỗng café đường, 1 muỗng café hạt nêm, 1 muỗng canh bột 
bắp, 1 muỗng cafe dầu mè vào tô và khuấy đều các gia vị này 
với nhau.

3.  Phi thơm 1 muỗng canh tỏi, cho bông cải, cải thảo, cà rốt, nấm  
đông cô vào chảo, đảo đều khoảng 1 phút cho tiếp thịt tulip,  
đảo đều nhanh tay.

4.  Cho tiếp hỗn hợp sốt vào chảo đang xào hỗn hợp rau, nấu sôi 
lên khoảng 1-2 phút cho thấm gia vị và tắt lửa. 

* Múc ra đĩa cho ít tiêu và ngò rí trang trí, dùng chung với cơm trắng.
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