
1

Công thức nấu ăn kiểu gia đình của các đầu bếp hàng đầu tại Sài Gòn,
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GIỚI THIỆU 
Từ vùng biển Đại Tây Dương rộng lớn và mát mẻ đến bàn ăn 
tại gia, hãy thưởng thức các món hải sản tự nhiên thơm ngon 
và bổ dưỡng từ Ireland thật thoải mái và dễ dàng ngay tại nhà 
bằng những công thức nấu ăn siêu dễ chế biến của các đầu bếp 
đến từ các nhà hàng hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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HÒA MÌNH VỚI GIAI 
ĐIỆU BIỂN CẢ

Là một hòn đảo ở rìa Châu Âu (EU), Ireland được bao quanh bởi làn nước trong xanh 
của Đại Tây Dương hoang dã và một số ngư trường giàu có nhất ở EU. Môi trường 

biển rộng lớn và làn nước trong xanh tạo điều kiện phát triển lý tưởng cho đa dạng 
loài sinh vật cũng như sự phát triển mạnh mẽ một số lượng lớn các sinh vật thủy sinh.
Vị trí đắc địa giúp chúng tôi có cơ hội tiếp cận với đa dạng loại hải sản tươi ngon, chất 
lượng hảo hạng như ốc, cua, hàu, tôm hùm, sò điệp và cá lăng. Bên cạnh đó, Ireland 

cũng rất nổi tiếng với cá hồi và vẹm đánh bắt tự nhiên. Các nhà sản xuất thủy sản 
Ireland không chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm của EU mà với vai 

trò là thành viên của Origin Green – chương trình thực phẩm bền vững quốc gia của 
Ireland – các đối tác cần phải đáp ứng nhiều điều kiện nghiêm ngặt hơn thế nữa.
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CÁC CÔNG THỨC CHẾ BIẾN 
HẢI SẢN ĐẾN TỪ NHỮNG ĐẦU 
BẾP HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM



ỐC HƯƠNG 
IRELAND RANG 
TỎI ỚT

Nguyên liệu:
• 300g tỏi xay

• 30g ớt xay 

• 200g dầu hào 

• 5g mè

• 100g dấm gạo 

• 100g đường 

• 5g hạt nêm 

• 20g bột ngọt

• 1kg Ốc Bulot Ireland

Công thức của đầu bếp Thọ đến từ nhà hàng LobsterBay

Thời gian chuẩn bị: 30 phút  | Thời gian nấu: 15 phút  
| Khẩu phần: 2 ngườ
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ỐC HƯƠNG 
IRELAND RANG 
TỎI ỚT

Thực hiện:
Hấp ốc Bulot Ireland trong 5 phút với giấm gạo để ốc 
chín sơ và khử mùi

Bắc chảo lên, đợi chảo nóng cho dầu và tỏi vào phi 
cho thơm 

Cho ốc Bulot Ireland đã hấp chín vào xào cùng với các 
gia vị đi kèm cho đến khi gia vị thấm đều ốc

Dọn ra đĩa và thưởng thức 

Bước 1:

Bước 3:

Bước 2:

Bước 4:
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ỐC BULOT 
IRELAND XÀO 
MĂNG NON VỚI 
XÚC XÍCH CAY 
CHORIZO ĂN 
KÈM BÁNH HỎI

Nguyên liệu:
• 500gr Ốc Bulot  Ireland

• 50gr gừng 

• 10gr hành lá 

• 1 chén giấm

• 100gr măng non

• 10gr tỏi bằm

• 10gr hành bằm

• 5gr ớt sừng

• 5gr hành lá

• 100gr xúc xích Chorizo

• 1 muỗng canh xốt XO

• 200gr bánh hỏi

Công thức của đầu bếp Ngọc đến từ nhà hàng Opus Saigon

Thời gian chuẩn bị: 15 phút  |  Thời gian nấu: 30 phút  
| Khẩu phần: 1 người
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Thực hiện:

ỐC BULOT 
IRELAND XÀO 
MĂNG NON VỚI 
XÚC XÍCH CAY 
CHORIZO ĂN 
KÈM BÁNH HỎI

Ốc bulot gỡ ra khỏi vỏ, bỏ ruột & rửa sạch.

Luộc qua ốc cùng gừng, hành lá, giấm để cho bớt nhớt và 
mùi hôi. Rồi thái đôi theo chiều dọc con ốc.

Măng non luộc qua 2-3 lần nước, để ráo. Cho măng lên 
chảo nóng áp cho cháy nhẹ các mặt.

Đun nóng dầu phi tỏi bằm, hành bằm, gừng. Và cho ốc, ớt 
sừng, măng non, xốt XO vào đảo đến khi ngấm, thả hành 
lá vào.

Cho ốc xào với măng ra đĩa rắc xúc xích chorizo lên trên 
mặt, ăn kèm bánh hỏi.

Bước 1: 

Bước 3: 

Bước 2: 

Bước 4: 

Bước 5: 
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GỎI ỐC BULOT 
IRELAND SỐT 
THÁI ĂN KÈM 
BÁNH TRÁNG 
MÈ ĐEN

Nguyên liệu:
• 500gr Ốc Bulot  Ireland

• 100gr Dưa leo nhật

• 100gr ớt Đà Lạt vàng

• 50gr cần tàu

• 50gr hành tây tím

• 10gr ớt sừng

• 5gr mè

• 10gr đậu phộng

• 1 muỗng canh sốt trộn gỏi Thái Lan (gia giảm theo khẩu vị 
cá nhân)

• 1 cái bánh tráng mè đen đã nướng chín

Công thức của đầu bếp Ngọc đến từ nhà hàng Opus Saigon

Thời gian chuẩn bị: 30 phút  |  Thời gian nấu: 15 phút  
| Khẩu phần: 1 người
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Thực hiện:

GỎI ỐC BULOT 
IRELAND SỐT 
THÁI ĂN KÈM 
BÁNH TRÁNG 
MÈ ĐEN

Ốc bulot gỡ ra khỏi vỏ bỏ ruột & rửa sạch

Luộc qua ốc cùng gừng, hành lá, giấm để cho bớt nhớt 
và mùi hôi. Sau đó thái đôi theo chiều dọc con ốc. Ướp 
ốc với một chút sốt gỏi.

Dưa leo cắt khúc 12 cm, thái lát mỏng. Thái chỉ ớt Đà lạt 
vàng, cần tàu, hành tây tím, ớt sừng. Tất cả các loại rau 
trên ngâm khoảng 5 phút nước lạnh với một chút muối.

Trình bày gỏi trên dĩa lớn, bày ốc lên mặt gỏi. Rưới sốt 
gỏi vừa đủ lên mặt rắc mè và đậu phộng. Ăn kèm với 
bánh tráng mè đen.

Bước 1: 

Bước 3: 

Bước 2: 

Bước 4: 
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CUA IRELAND 
CHÁY TỎI

Nguyên liệu:
• 1 con Cua Nâu Ireland 

• 100gr tỏi chiên giòn

• 50gr rau răm

• 10gr bơ lạt 

• 10gr tương ớt 

• 3gr muối 

• 10gr đường 

• 2 muỗng nước tương 

Công thức của bếp trưởng Văn Chính tại nhà hàng Sepia

Thời gian chuẩn bị: 30 phút  |  Thời gian nấu: 30 phút  
| Khẩu phần: 2 người
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Thực hiện:
Rửa sạch cua với muối và chẻ đôi cua để dễ dàng chế 
biến 

Băm tỏi và trộn đều với hỗn hợp nước tương, muối, tỏi 
phi thơm.

Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng cho bơ và tỏi vào phi lên 
cho thơm. Khi tỏi vàng và dậy mùi thì bỏ cua vào đảo cho 
đến khi cua chín

Rưới hỗn hợp nước sốt ở bước 2 lên và thưởng thức

CUA IRELAND 
CHÁY TỎI

Bước 1: 

Bước 3: 

Bước 4: 

Bước 2: 
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ỐC BULOT 
IRELAND 
NƯỚNG TIÊU 
XANH

Nguyên liệu:
• 1kg Ốc Bulot Ireland 

• 100gr tiêu xanh 

• 50gr hành tím 

• 3gr muối

• 10gr đường

• 5gr ớt bột (gia giảm tùy theo khẩu vị) 

• 1 muỗng tương ớt 

• 2 muỗng nước mắm 

• 1 muỗng cà phê dầu ăn

Công thức của bếp trưởng Văn Chính tại nhà hàng Sepia

Thời gian chuẩn bị: 30 phút  |  Thời gian nấu: 15 phút  
| Khẩu phần: 2 người
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Thực hiện:

ỐC BULOT 
IRELAND 
NƯỚNG TIÊU 
XANH

Ốc bulot rã đông rồi rửa sạch.

Tỏi, ớt, tiêu đem đi băm hoặc giã nhuyễn

Làm sốt tiêu xanh: Tỏi, ớt, tiêu đã giã nhuyễn vào hỗn 
hợp tương ớt, ớt bột, đường, dầu ăn, nước mắm và 
trộn đều

Bạn có thể nướng ốc bằng bếp than hoặc bếp điện. 
Cho vỉ nướng lên bếp, đặt ốc lên vỉ. Khi ốc nóng lên bắt 
đầu rưới sốt lên và chờ dậy mùi thơm là được

Bước 1: 

Bước 3: 

Bước 2: 

Bước 4: 
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CÁC NHÀ HÀNG ĐỐI TÁC
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Bord Bia, hay còn gọi là uỷ ban thực phẩm Ireland là một cơ quan trực thuộc chính 
phủ chuyên báo cáo và làm việc dưới sự quản lý của Bộ Nông nghiệp Ireland. Bord 

Bia hoạt động với vai trò như một bên trung gian kết nối giữa các nhà cung cấp thực 
phẩm, đồ uống và nông sản với các đối tác của Ireland trên toàn cầu. Bord Bia có 14 
văn phòng xuyên lục địa tại Châu Âu, Trung Đông, Châu Á và Bắc Mỹ, nhằm thúc đẩy 
thương mại trên thị trường quốc tế. Thông qua mạng lưới văn phòng quốc tế, Bord 

Bia đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngành thủy sản Ireland phát triển doanh 
số bán hàng tại nhiều thị trường xuất khẩu thủy sản. Thông qua một loạt các dịch vụ 
được cung cấp cho khách hàng thủy sản trong các lĩnh vực như nghiên cứu thương 

mại, lập hồ sơ khách hàng, các sự kiện liên hệ với người mua-nhà cung cấp, các 
chương trình khuyến mãi thủy sản tại cửa hàng và trực tuyến và các sự kiện nâng cao 
nhận thức thương mại, Bord Bia đã góp phần hỗ trợ ngành thủy sản Ireland xây dựng 

và củng cố một vị trí nhất định trong các thị trường này.

www.bordbia.ie
www.savourseafoodireland.com

Về Bord Bia 

Bord Bia - Uỷ ban thực phẩm Ireland miễn trừ trách nhiệm về bất kỳ thiếu sót hoặc lỗi mà người nhận 
thu được từ những thông tin được cung cấp hay kết quả trong tài liệu này. Bất kỳ mọi rủi ro do người 
đọc tự chịu trách nhiệm. Tất cả những thông tin được viết trong tài liệu này đều là nguyên gốc, không 

đảm bảo về tính đầy đủ, độ tin cậy, chính xác cũng như kết quả cuối cùng khi thực hiện.

http://www.bordbia.ie
http://www.savourseafoodireland.com

