
 

 

 

Chè khoai môn 
Thời gian chuẩn bị: 15ph | Thời gian nấu: 35ph  
Tổng thời gian: 50ph | Khẩu phần ăn: 8 chén  

Nguyên liệu :  
● 150g gạo nếp 
● 200ml nước lá cẩm/ hoặc nước ấm 
● 400g khoai môn, cắt thành khối vuông 
● 100g đường 
● ¼ muỗng cà phê muối  
● 600ml nước 
● 300ml nước cốt dừa 

Hướng dẫn 
1. Vo sạch nếp, để ráo nước sau đó ngâm nếp với 200ml nước lá cẩm hoặc nước ấm                  

trong ít nhất 2 giờ cho nếp nở. Đổ nếp vào rây cho ráo nước.  
2. Nấu nếp với 300ml nước và nửa phần nước cốt dừa (150ml) ở nhiệt độ nhỏ vừa                 

(4/10) khoảng 20 phút có đậy nắp cho nếp nở đều.  
3. Dùng một nồi khác nấu khoai môn với 300ml nước và 50g đường cho khoai thấm                

vị ngọt. Nấu ở lửa vừa cho đến khi khoai môn mềm nhưng không bị nát (khoảng                 
8-10 phút). 

4. Vớt khoai môn đã nấu để trong tô, phần nước luộc khoai còn lại cho vào nồi nếp                  
đang nấu. Cho thêm vào nồi nếp 50g đường, muối và 150ml nước cốt dừa nấu                
thêm khoảng 5 phút. 

5. Sau cùng cho khoai môn vào trộn thật nhẹ tay để không làm vỡ khoai. Nấu thêm                 
10 phút nữa để hạt nếp nở bung (nhưng không nát). Nếu chè quá đặc, bạn có                 
thể thêm một ít nước và thêm đường để điều chỉnh độ ngọt như ý. 

 
Lưu ý: Cách nấu nước lá cẩm 

Đun sôi 250ml nước, sau đó cho 25g lá cẩm đã rửa sạch (còn nguyên cành) vào nấu                  
ở lửa nhỏ vừa (3/10) trong khoảng 30 phút. Sau đó chờ nước nguội rồi đổ nước qua                  
rây để lượt bỏ phần lá. Bạn có thể nấu nước lá cẩm với số lượng lớn và lưu trữ                    
trong tủ đông để dùng dần. Tỷ lệ lá-nước là 1-10. 
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