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Mì ống với sốt bơ và phô mai feta  
ăn kèm với tôm và ớt sợi kiểu Eric 

 ▬ Nếu bạn sử dụng tôm đông lạnh, cho vào rây và 
rửa sạch với nước lạnh để rã đông.
 ▬ Cắt quả bơ làm đôi theo chiều dọc, loại bỏ hột và 
dùng muỗng lớn để nạo lấy phần thịt bơ. Sau đó 
cắt thành những khúc lớn. Ướp bơ với nước cốt 
chanh để bơ không bị ngả màu nâu. 
 ▬ Cắt phô mai feta thành những miếng lớn, nghiền 
nhuyễn bằng nĩa và trộn với kem chua Pháp. Sau 
đó cho các phần bơ, hỗn hợp phô mai feta và kem 
chua Pháp vào cối xay và xay nhuyễn cho đến khi 
hỗn hợp được mịn. 
 ▬ Bóc vỏ tỏi và băm nhuyễn. Rửa ớt và cắt thành 
những vòng mỏng. Nếu bạn sử dụng tôm tươi, hãy 
bóc vỏ chúng, sử dụng một con dao sắc để loại 
bỏ sợi chỉ đen dài chạy dọc theo sống lưng của 
chúng. Rửa sạch tôm một lần nữa dưới vòi nước 
và lau khô bằng khăn giấy. 
 ▬ Làm nóng dầu ô liu trong chảo và phi thơm tỏi 
cùng ớt băm nhuyễn trong vài phút. Cho tôm vào 
và chiên ở nhiệt độ cao trong ba phút. 
 ▬ Nấu mì ống trong nước muối cho đến khi còn sần 
sật. Để ráo nước, thêm bơ, phô mai feta và sốt 
kem chua Pháp, trộn đều và sau đó thêm tôm vào. 
 ▬ Để mì ra đĩa, trang trí bằng ớt sợi, ngò tây và 
thưởng thức. 

250 g mì ống

250 g tôm (tươi hoặc đông lạnh)

125 g phô mai feta Hy Lạp

100 g kem chua Pháp

2 quả bơ chín

2-3 tép tỏi

Muối, hạt tiêu, ớt (để nêm nếm)

Dầu ô liu, nước chanh

Ớt sợi + ngò tây để trang trí

Khoảng 20 phút

Dành cho 2 người


