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Giới thiệu:
Khô cá lóc được làm từ Cá 
lóc tẩm gia vị của vùng 
Miền Tây. Một số món 
đặc trưng như: Nướng, 
Chiên, Hấp, Nướng xé ra 
trộn gỏi Xoài - Dưa leo - 
Sầu đâu,…

Chúng tôi giao hàng tận nơi trong nội thành Tp.Hồ Chí Minh 
trừ huyện Hóc Hôn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi

Gọi: 0977.814.343
để đặt hàng nhanh nhất

Gọi: 0977.814.343
để đặt hàng nhanh nhất

CHẤT LƯỢNGCHẤT LƯỢNG

Chỉ với

bạn sẽ có ngay
1kg khô cá lóc thơm ngon

250.000đ250.000đ

Cơ sở sản xuất Năm Quýt - ẤP Tân Hiện, Xã Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang
Cơ sở phân phối FLeohau - 16/20 đường số 18, Khu phố 1, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân



GỎI DƯA LEO KHÔ CÁ LÓC

Nguyên Liệu:
Dưa leo; Cá lóc khô; Nước chanh, đường, 
muối; Rau thơm

Cách Làm:
Dưa leo gọt vỏ, cắt miếng, nhào đường. Để 
khoảng 15-20 phút, chắt bỏ nước đường 
(để có độ dòn).

Nước cốt chanh + đường + muối (hoặc 
nước mắm).

Khô cá lóc nướng, đập mềm, xé nhỏ.

Trộn các thứ trên (dưa leo + khô cá lóc + 
nước cốt chanh) với nhau.

Cho thêm rau thơm để tăng hương vị món 
ăn và trang trí.

Cách thưởng thức:
Món này ta ăn được với cơm. Hoặc dùng 
món này nhâm nhi vài ly rượu đế là hết sẩy.
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GỎI XOÀI KHÔ CÁ LÓC

Nguyên Liệu:
Xoài xanh; Cá lóc khô; Ớt đỏ cay, rau răm, 
nước mắm ngon, đường

Cách Làm:
Xoài xanh sống, có độ chua và thật tươi cứng. 
Gọt vỏ, băm nhuyễn hoặc cắt sợi.

Hòa nước mắm ngon với đường cát trắng để 
làm món nước trộn chung với xoài. 

Cá Lóc khô nướng hoặc chiên sau đó xé nhỏ.

Xoài đã băm hoặc cắt sợi ăn kèm cá khô, ớt 
băm nhuyễn, kèm theo vài cọng rau răm là 
bạn sẽ có được một món ăn rất "bắt miệng".

Cách thưởng thức:
Đây là món khoái khẩu của nhiều người, bởi vị 
chua chua của xoài, mặn mặn của cá, cay thơm 
của ớt và rau răm rất dễ chế biến.

GỎI SẦU ĐÂU KHÔ CÁ LÓC

Nguyên Liệu:
Đọt Sầu đâu; Cá lóc khô; Me, Đường, Muối, Ớt; Rau 
thơm

Cách Làm:
Lá Sầu đâu rửa sạch. Những ai ăn lần đầu nên để lá 
Sầu đâu nhúng qua nước sôi nhanh rồi vớt ra tô.

Nước me chua + đường + ớt.

Khô cá lóc nướng, đập mềm, xé nhỏ.

Trộn các thứ trên (Lá Sầu đâu + khô cá lóc + nước me 
chua) với nhau. Để khoảng 10 phút cho thấm gia vị.

Cho thêm rau thơm để tăng hương vị món ăn và 
trang trí.

Cách thưởng thức:
Dùng món này với nước chấm mắm me đậm đặc, 
cay, chua nhưng vừa ăn, không mặn, nhằm làm tăng 
thêm hương vị đậm đà.


