Tìm hiu Qun Liên Chiu » Làng quê, làng ngh » Nc mm Nam Ô

Khác vi nhng vùng làm nc mm khác Vit Nam, làng cá Nam Ô (à Nng) ch ch bin nc mm t cá cm than. Mui cá t
khong tháng ba âm lch bng th mui Cà Ná ht to ã vài nm, gn Tt Nguyên án thì dùng c. Nc mm Nam Ô có màu sm, ta mùi thm y hp dn.
Nam Ô là làng ánh cá nh, nm ngay trên quc l 1, thành ph à Nng, ây có loi nc nm ngon ni ting. Loi cá làm nc mm Nam Ô ngon nht là cá cm than ánh bt vào
tháng ba. Nc mm Nam Ô ngon mt phn là nh chn th mui Cà Ná ht to lâu vài ba nm. Mui mang v trên nn xi-mng sch, khô ráo, t nm n by ngày cho chy ht cht nc
ng, sau ó cho vào chum, vi ct vài nm trc khi em làm.

Cá cm than c la chn k là loi cá ti, không to quá hoc nh quá. Khi mui, không cn ra li, vì trc khi lên b, c
á ã c ra bng
nc bin. Nu ra bng nc ngt s làm cá mt ngon, lâu s b thi. Nhng thùng, chum, vi mui phi làm bng g bng lng hoc g mít, mi úng cách. Khi trn cá chú ý, sao cho cá
thm mui tht u, không b nát, xp t t tng lt vào chum vi, ng cá mui. Phía trên cùng t mt ln v an bng tre, hoc mo cau khô gài li. y np tht kín, a vào phòng ti, khô ráo,
sch s, kín gió, gi nhit va phi, khong sáu, by tháng trn cá mui li. Khi nào lp v chèn xut hin lp men mu trng thì tháo v, vt lp men y ra. Cá mui vào tháng ba, gn Tt
âm lch bt u lc mm, nh tay ly v chèn ra, trn u mm và dùng vi mn lc mm. Nc mm chy t t, có mu sm nh mu cánh gián, mùi thm ta ra y hp dn.
Nhiu làng lân cn Nam Ô cng ch bin loi nc mm này, nhng không thành công. Theo nhng gia ình có truyn thng ch nc mm Nam Ô thì vic ch bin phi có bí quyt và
òi hi công phu, ch s ý là nc mm mt ngon. T xa xa, nc mm Nam Ô ã rt ni danh. Ngày Tt, ngày l, ngi dân trong cng nh ngoài tnh ai cng mun có chai nc mm Nam
Ô.
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