ĐIỀM TRỜI MÙA BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2020.
Nguyễn Xuân Quang.
Mùa Thu, mùa thu hoạch năm nay là mùa bầu cử tổng thống Hoa Kỳ giữa tổng thống
Donald Trung đảng Cộng Hòa Con Voi và cựu phó tổng thống Joe Biden đảng Dân
Chủ Con Lừa, cây xoài Tượng trong vườn nhà được mùa.
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Phải chăng đây là điềm trời cho biết Con Voi Trump sẽ thắng trong 10 ngày tới.
Điềm nghĩa là điều báo trước cho biết nhưng dĩ nhiên không hẳn là chắc chắn trăm
phần trăm. Phải chờ xem. Thực tiễn thì bây giờ ta hãy thưởng thức món xoài quí báu
trời ban cho này.
Rất tiếc vì dịch Covid-19 phải cách ly xã hội chỉ có thể mời quí vị thưởng thức món này
qua hình ảnh.
Vì thế xin tường trình: đây là thứ xoài quí hiếm, to như xoài tượng, mọng thịt, không
có xơ, hột dẹp rất mỏng.

Ăn chín cây, nhất là ngay ở gốc cây, mới hái xuống có vị thơm, ngọt không một thứ
xoài nào bán ngoài chợ sánh bằng. Ăn xanh hay ương ương chấm muối ớt, chấm muối
tajin (muối chanh ớt), dầm nước mắm ớt, đường, dầm cam thảo hay làm salad.
Người Thái có món xoài chín ăn với cơm nếp nước dừa gọi là Khao Neeo Mamuang.
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Tôi làm món xoài cơm nếp này theo cách biến đổi theo ý mình.

Nước dừa nấu với sữa dừa (coconut milk), muối, đường mía, bột năng, hạt trân châu
(tapioca), vanilla. Rắc thêm mè rang, một nhúm bột trà xanh macha cho có vị chát,
đắng và cho ít tương ướt Sri Racha Con Gà cho có vị cay. Cơm nếp nấu với gạo nếp
thơm, nước dừa (coco nut juice) cho chút muối và ít đường.
Ăn một miếng xoài xôi nước dừa của nhà bếp
Nguyễn Xuân Quang có tất cả mùi vị của cuộc đời: ngọt, thơm của đất trời của
xoài, chua chua của phần bìa phía vỏ xoài, béo, ngậy của sữa dừa, mằn mặn của
muối, dịu ngọt của đường mía, dẻo dai của hạt trân châu nhai ra dư vị ngọt tinh
bột, sanh sánh của bột năng, bùi bùi thơm cháy của mè rang, cay cay của tương
ớt, chan chát, đăng đắng của trà macha, thơm thơm của vanilla, cơm nếp dẻo, thơm,
béo ngọt nước dừa, đậm đà vị muối… Bí quyết làm cho món này ngon là tất cả các mùi
vị phụ chỉ làm nền để nâng cao thêm hương vị đất trời của xoài.
Thưởng thức món này trong khi xem hai ứng cử viên tổng thống đấu võ mồm cũng có
được một buổi tối… an vui và thấy điềm trời có nhiều triển vọng là đúng. Có một niềm
hy vọng cho quê hương Việt Nam.
Có ai biết tại sao lại gọi là xoài, muỗm không nhỉ?
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