Tri sinh ra muôn loài cá thì con ngi cng có vô s cách ch bin và vô s cách n. Ai ó ã mt ln dng chân trên quê
hng Liên Chiu thì chc hn ã tng nghe v thng hiu c sn các loi mm Nam Ô.
Ngoài sn phm nc mm Nam Ô hin ã có ch ng trên th trng trong c nc, và c Cc S hu trí tu Vit Nam công nhn cp
Giy chng nhn nhãn mác tp th cho Hi làng ngh. Thì t lâu mm cá thính Nam Ô cng ã làm nc lòng bao ngi.

Mt chuyn ánh bt cá gn b
ch bin ra loi mm cá thính thm, ngon này, ngi dân làng chài Nam Ô thng thính cá vào khoàng tháng ba,
tháng t. Bi mùa này các ng dân ánh bt c mùa, cá ti và nhiu loi la chn, món cá thính n vào mùa ma là hp khu
v và ngon nht.
Mm cá thính gm nhng nguyên liu chính nh: cá và bt bp, các vt liu ph gm có ng, mì chính, t màu cay (gi
chung là gia v)
Theo kinh nghim ca ngi làm cá thính thì phi qua hai công on p mui ri p thính. Khâu p mui quyt nh ti "v" ca
cá, còn vic p thính quyt nh ti cái "hng" ca món n.
p cá vi mui theo t l 10kg cá/2kg mui, hòa vi 1 lít nc
5kg bt bp trn vi 10gram ng, 10gram mì chính và 5gram t màu cay

Nguyên liu làm cá thính thì ngon nht vn là các loi cá nh va n, cá ti mi ánh bt lên, mang v ct b u, uôi, ln, rut, ri
làm vy cá, ra sch, sau ó p cá vi mui chng khong mt ngày cho cá ngm mui, ly cá ra cho ráo nc.Công on tip
theo là công on mà khin cá có tên "cá thính", ó là p thính cho cá. Thính c làm t bp (ngô) xay mn thành bt
thính, trn u gia v vi bt bp, sau ó cho cá vào tng t và trn n khi nào cá thm gia v có màu vàng m là c. Cá sau
khi ã c xát lp thính dày, c cho vào chic l sành hoc l nha hay l thy tinh thì tùy. Di áy l có rc mt lp thính, sau ó
xp mt lt cá, và li rc tip mt lt thính, c th cho n hai phn l. Khi ó, dùng túi ni lông rng hai u lng vào phía trong
ming l, sau ó tip tc công on b tng lp cá và tng lp thính cho n khi gn y ming l thì thôi không cho cá vào na.
Lúc này ly mt ít nc mm n rãi u lên mt trên ca l nhm to v mn và hi nc kích thích "thính", tip tc ly túi ni lông
khác dn lên phía trên gi không cho không khí vào, sau ó túm ly ming túi ni lông ã lng vào t trc but cht và ly
np y li. Sau khi các công on ã hoàn tt là vic bo qun, 5 tháng sau thì cá bt u chín, chúng ta có th ly ra n c.

Chuyn cá vào b phân loi
Nh vy, mm cá thính thm ngon là kt qu ca nhiu yu t: Cht lng cá cng vi gia v và kinh nghim c tích ly qua nhiu
nm trong ngh. Bí quyt này xem ra không phi ai cng bit, th nên mi có món mm cá thính tuyt ngon.

Công on p mui và p thính
Cm nóng, cá thính, n mãi không bit no, n mãi ch bit chán, mùa ông, n quanh tháng vn còn thòm thèm. Khi
n cm nóng vi cá thính ta cm nhn v m à ni u li, n ti âu bit ti y.Là món n có hng v c bit khin bt c ai nm th mt ln u
gt gù khen ngi.

Vào l bo qun
Tht ra thì cá thính vn d là món n dân dã, ca nhng dân chài ánh c cá nhiu v, n mãi không ht, li mun dành cá
cho nhng ngày ma dm gió bão, nên mi chn cách mui mn gi cá. Hóa ra cá thính có ngun gc t cái tính tit kim
n, dành ca ngi dân quê mà có. Mm cá thính là món n c áo ca ngi dân vùng bin min trung. Tuy nhiên món n
này ang b mai mt dn, mt phn do cách ch bin rt cu k li tn nhiu thi gian cho công on "thính". Không cu k trong
cách n nhng li cu k trong cách ch bin nên không phi ai cng bit làm và làm sao cho ngon li càng khó.
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