Bài Học 5: Chất Đạm

Quý vị có biết là trong cơ thể của quý vị có tới hơn 200 cái xương hay không?
Xương có nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm vai trò chính là hệ thống
nâng đỡ cơ thể, tạo ra tế bào hồng huyết cầu, và những nhiệm vụ về chuyển
hóa khác. Điều quan trọng là phải bảo vệ sức khỏe của xương bằng cách ăn
uống có đầy đủ chất dinh dưỡng và tập thể dục thường xuyên qua nhiều
năm. Trong bài học này, chúng ta sẽ nấu một số công thức rất ngon có đủ các
chất dinh dưỡng quan trọng để gia tăng sức khỏe của xương!


Để trợ giúp cho sức khỏe của xương, điều quan trọng là mỗi ngày phải hấp thụ đủ
chất đạm. Chất đạm được dùng để trợ giúp cho sự tăng trưởng và cấu trúc của
xương. Để đáp ứng nhu cầu về chất đạm của quý vị, hãy chắc chắn là bữa ăn nào
cũng có chất đạm. Những nguồn chất đạm dồi dào có trong thịt, các sản phẩm làm
từ sữa, đậu hũ, các loại hạt, và đậu.



Chất vôi là một chất khoáng thiết yếu cho cấu trúc xương. Chất vôi nêu trong RDA
cho người từ 50 tuổi trở lên là 1200 mg mỗi ngày. Hãy cố gắng ăn ít nhất ba phần
thức ăn làm từ sữa hoặc thức ăn thay thế có thêm chất vôi (như sữa đậu nành hoặc
đậu hũ) mỗi ngày để đạt được số lượng nói trên. Uống thuốc bổ có thể là ý kiến
hay nếu quý vị gặp khó khăn khi ăn các thức ăn làm từ sữa, hay nếu quý vị thường
xuyên cảm thấy chán ăn. Quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ về việc này.



Vitamin D rất nổi tiếng về vai trò của nó trong việc giúp cho cơ thể hấp thụ chất vôi.
Tuy nhiên, nghiên cứu trong 5 năm qua cũng cho thấy rằng việc hấp thụ đủ số
lượng vitamin D thường giảm vào mùa thu. Điều này có thể liên quan đến nhiệm
vụ của vitamin D là giúp duy trì sức khỏe của bắp thịt. Viện Y Học (IOM) mới đây đã
công bố những đề nghị được cập nhật về lượng vitamin D cần hấp thụ. Nay họ đề
nghị những người từ 70 tuổi trở xuống phải hấp thụ 600 Đơn Vị Quốc Tế (IU)
vitamin D mỗi ngày, trong khi những người trên 70 tuổi cần 800 IU. Hãy nói chuyện
với bác sĩ của quý vị về việc quý vị có cần phải uống vitamin D hay không.
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Những Ðiều Cần Biết Về Chất Vôi
Chất vôi là chất thiết yếu cho một số thứ khác nhau. Ngoài việc trợ giúp cho sức khỏe và sự chắc chắn của
xương, chất vôi còn được sử dụng trong việc làm đông máu, co bắp thịt và hoạt động chức năng của dây
thần kinh. Tìm lứa tuổi của quý vị trong bảng dưới đây để xem nhu cầu hằng ngày của quý vị về chất vôi
(cùng với vitamin D), và xem những thí dụ về các nguồn chất vôi khác nhau trong thức ăn.

Chất vôi

Vitamin D

(đủ liều lượng)

(đủ liều lượng)

19 – 50

1000 mg

600 IU

Trên 50
Trên 70

1200 mg

600 IU

1200 mg

800 IU

Lứa Tuổi

Thức Ăn

Phần Ăn

Sữa

1 chén

Calcium
(mg)
300

Sữa đậu nành (có thêm chất vôi)

1 chén

300

Nước Cam (có thêm chất vôi)

1 chén

300

Swiss cheese

1 ounce

270

Cheddar cheese, mozzarella,

1 cubic
inch

200

Ya ua

6 oz

200

Cá mòi, đóng hộp

4

200

Cá hồi đóng hộp, nguyên xương

3 oz

200

½ chén

130

¼ chén

100

½ chén

70

½ chén

50-65

1 chén

50-100

Monterey Jack

Đậu hũ
Hạt hạnh nhân
Cottage cheese
Các loại đậu (đậu tây, đậu garbanzo, đậu mắt
cua, đậu trắng)
Các loại rau củ (củ cải, cải búp, củ dền, cải
xoăn, spinach)
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Nên Dùng Nước Pha Gia Vị Để Ướp Thức Ăn
Khi tìm kiếm một cách mới để tăng thêm hương vị cho món thịt hoặc đậu hũ, nước ướp là
một cách tuyệt vời, đơn giản để làm được điều đó! Thịt hoặc rau ướp trước có thể nướng,
quay hoặc đút lò. Khi nướng, nhiệt độ cao sẽ tạo ra những chất phụ của chất đạm gọi là
“heterocyclic amines” có hại cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng khi có nước ướp giúp giảm
bớt sự hình thành những hợp chất này. Vì vậy hãy nhớ dùng nước ướp thức ăn! Và xem thử
những loại nước ướp đơn giản này có thể làm được gì cho khẩu vị của quý vị:

Nước Ướp Căn Bản
Cho Nhiều Món

Nước Ướp Đậu Hũ
2 muỗng canh dầu ô liu
2 muỗng canh giấm thơm
¼ chén nước tương ít sodium
2 muỗng canh nước chanh tươi
2 tép tỏi, giã nhuyễn
Húng quế, kinh giới ô, và lá xạ
hương khô, mỗi thứ một nhúm

½ chén nước tương ít sodium
¼ chén dầu ô liu
1 trái chanh, vắt lấy nước
1 tép tỏi, xay

Nước Ướp Bằng Rượu Gạo (Rice
Wine) & Gừng

Nước Ướp Hương Thảo
Giấm Thơm

½ chén giấm rượu gạo
(rice wine vinegar)
1 chén nước tương ít sodium
2 muỗng canh gừng tươi, mài nhuyễn
2 muỗng cà phê đường vàng

½ chén giấm thơm
2 muỗng canh Dijon mustard
2 tép tỏi, băm nhỏ
2 muỗng canh lá hương thảo,
băm nhỏ

Chỉ Dẫn: Lấy một cái tô hoặc đĩa lớn cho các nguyên liệu vào trộn
đều. Bỏ chất đạm vào đĩa ướp ít nhất là 1 tiếng. Lật qua mặt bên kia sau
30 phút. Nếu ướp lâu hơn một tiếng, nên cất đĩa trong tủ lạnh. Sau đó
bạn có thể nướng grill, nướng roast hoặc nướng bake tùy ý!
An Toàn khi Ướp Nước Pha Gia Vị


Không bao giờ dùng lại nước ướp! Bởi vì nước đó đã được dùng để ướp thịt sống và có thể đã bị ô
nhiễm. Hãy bỏ đi sau khi ướp.



Cẩn thận để tránh bị ô nhiễm: không nên dùng hộp đựng, thớt, dao, hay những đồ dùng khác đã
dùng cho thịt gà hay các loại thịt sống khác để cắt rau.



Nếu quý vị sẽ ướp gia vị lâu hơn một tiếng hãy nhớ cất trong tủ lạnh. Đừng để thức ăn bên ngoài.
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Giá Cả của Chất Đạm
Mặc dù thịt là một nguồn chất đạm tuyệt vời, nhưng nó cũng thường là
một trong những thứ đắt tiền nhất. Bằng cách thay thịt bằng những
nguồn chất đạm khác trong một số bữa ăn mỗi tuần, quý vị có thể làm
cho hóa đơn đi chợ của mình ít tốn kém hơn. Xem bản liệt kê dưới đây
để so sánh giá tiền của những loại thức ăn giàu chất đạm khác nhau:
Picture by “I Believe I Can Fry” from Flickr.com









Thịt bò nạc—$4.49/lb
Ức gà—$4.99/lb
Thăn heo—$5.49/lb
Gà nguyên con—$1.69/lb
Cá hồi—$8.49/lb
Đậu đen khô—$1.09/lb
Đậu trắng khô—$1.09/lb









1. Lấy đậu và nhặt hết sạn trong đậu.
Ngâm đậu trong lượng nước gấp
đôi để nước ngập đậu và để qua
đêm, hoặc
8-12 tiếng.
2. Khi đã sẵn sàng nấu, gạn nước và
đổ vào một nồi lớn với khoảng 1
quart nước. Nấu cho sôi. Cho hết
những nguyên liệu còn lại vào. Khi
đậu sôi lại, bớt lửa xuống riu riu và
đậy nắp.
3. Nấu riu riu khoảng 1 tiếng, thỉnh
thoảng quậy đều. Khi nào đậu
mềm, là ăn được. Thử ăn chung với
cơm gạo lứt. Đừng quên lấy lá
nguyệt quế ra khỏi đậu trước khi
ăn!

Súp Đậu Đỏ New Orleans
(4 Phần Ăn)
Sửa đổi từ công thức đăng trong “Down Home Healthy
Cookin’” của Viện Ung Thư Quốc Gia











Trứng—$1.49 một vỉ
Đậu hũ—$2.49/lb
Đậu lăng khô—$1.29/lb
Yogurt không mùi vị—$1.45/
lb
Cá ngừ hộp—$4.00/lb
Bơ đậu phộng—$3.39/lb

Picture by “sweet mustache” from Flickr.com

½ lb đậu đỏ khô
4 chén nước
1 củ hành nhỏ, cắt hột lựu
3 cây cần tây, cắt hột lựu
2 lá nguyệt quế
½ trái ớt chuông xanh, cắt nhỏ
6 tép tỏi, băm nhuyễn
¼ chén ngò tây, cắt nhỏ
½ muỗng cà phê muối
½ muỗng cà phê tiêu đen
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1. Bào dưa leo thành sợi nhỏ
cho vào tô, rắc muối vào và để
yên như vậy khoảng 30 phút
Sửa đổi từ công thức đăng trong
www.freshjuice.com
cho ra nước.
2. Xả lại nước, rồi vắt từng nắm
 1 trái dưa leo, gọt vỏ
dưa leo cho chảy hết nước càng
 ¼ muỗng cà phê muối
nhiều càng tốt.
 1 chén ya-ua loại ít béo
3. Lấy một cái tô lớn, cho ya-ua,
 2 muỗng canh húng thơm tươi,
húng thơm và tỏi vào trộn đều.
cắt thật nhỏ
4. Xịt dầu ăn và xay tiêu vào.
 2 tép tỏi, băm nhuyễn
 1 muỗng canh dầu ô liu loại
extra-virgin
 Tiêu để nêm

Nước Xốt Tangy Tzatziki
(2 Phần Ăn)

Picture by wanko from Flickr.com



Tzatziki rất ngon khi cho lên trên thức
ăn Ấn Độ, nhưng cũng là loại xốt ngon
miệng khi ăn với rau hoặc thịt nướng.

Bắp Trộn Đậu Đen Ăn Với Taco
(2 Phần Ăn)













½ chén phô mai Monterey Jack
bào nhỏ
½ búp rau xà lách Đà Lạt hoặc xà
lách lá dài, cắt sợi

1 chén đậu đen hộp, rửa và
gạn hết nước
½ chén bắp đông lạnh, để tan đá 1. Lấy một cái tô nhỏ trộn đều
1 trái cà chua, cắt hột lựu
bảy thứ nguyên liệu đầu tiên
½ trái bơ, cắt hột lựu
(đến bột taco) vào.
2 muỗng canh ngò tươi
2. Rải lên rau xà lách cắt sợi.
1 muỗng canh nước chanh
3. Rắc phô mai và salsa lên
1 muỗng canh bột taco (dùng
trên mặt.
loại mua sẵn ở tiệm, hoặc xem
công thức tự làm trong tập một)
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Súp Lơ Nấu với Cheddar
(8 Phần Ăn)
Sửa đổi từ công thức đăng trong Tạp Eating Well
















2 muỗng canh dầu ô liu
2 củ tỏi tây, cắt lát mỏng
1 cây súp lơ cỡ vừa, cắt nhỏ
2 ½ chén sữa ít béo, chia
làm hai
2 chén nước
1 lá nguyệt quế
1 muỗng cà phê muối
½ muỗng cà phê tiêu xay
3 muỗng canh bột mì loại
all-purpose
1 ½ chén cheddar cheese
bào nhỏ
1 muỗng canh nước chanh

Trong khi đó, lấy một cái tô nhỏ
cho ½ chén sữa còn lại và bột mì
vào quậy đều. Khi súp lơ mềm, bỏ
lá nguyệt quế ra và cho tô sữa đã
có bột vào tiếp tục quậy đều. Mở
lửa vừa để nấu, vừa nấu vừa quậy,
đến khi súp hơi đặc lại, khoảng
2 phút nữa. Bắc nồi súp ra khỏi
bếp. Cho phô mai và nước chanh
vào quậy đều.

Món súp này không chỉ
là nguồn cung cấp chất
vôi rất dồi dào, mà còn
có vitamin A và vitamin C rất
tốt cho sức khỏe. Vitamin A rất
quan trọng cho sức khỏe của da
và mắt đồng thời vitamin C là
chất chống ôxy hóa giúp giảm
bớt các gốc tự do trong cơ thể.



Cho dầu vào nồi lớn và mở lửa vừa
cho nóng. Cho tỏi tây vào và vừa
phi, vừa đảo, đến khi thật mềm,
khoảng 5 phút. Cho súp lơ, 2 chén
sữa, nước, lá nguyệt quế, muối và
tiêu vào. Mở lửa vừa vừa, nấu cho
sôi, quậy thường xuyên. Bớt lửa
xuống riu riu, đậy nắp và nấu,
thỉnh thoảng quậy đều, cho đến
khi súp lơ mềm, khoảng 8 phút.

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation 6
6

Diêm Mạch* nấu với Ngải
Giấm và Đậu Nành Nhật
(4 Phần Ăn)















1 muỗng canh dầu ô liu
½ củ hành tây, cắt nhỏ
1 tép tỏi, băm nhuyễn
1 chén diêm mạch, vo sạch
2 ¼ chén nước súp gà hoặc
súp rau
1 chén đậu nành Nhật
1 củ cà rốt cỡ vừa, cắt hột lựu
1 chén nấm trắng (button
mushroom) hoặc nấm nâu
(cremini mushroom), cắt nhỏ
1 muỗng canh ngải giấm
½ muỗng cà phê muối
¼ muỗng cà phê tiêu đen
1 trái chanh vắt lấy nước

1. Lấy một cái nồi lớn, cho dầu
ăn vào mở lửa vừa. Cho
hành và cà rốt vào, và xào
cho đến khi hành củ trong
mờ (khoảng 4 phút).
2. Cho tỏi và diêm mạch vào và
nấu thêm một phút nữa. Cho
nước súp, đậu nành Nhật, nấm,
và ngải giấm vào, nấu cho sôi,
rồi bớt lửa xuống riu riu.
3. Nấu riu riu, đậy nắp, từ 12 đến
15 phút hoặc đến khi cạn hết
nước. Bắc ra khỏi bếp và cho
muối, tiêu, và nước chanh vào
trộn đều. Ăn ngay.

Cách Nấu Diêm Mạch:
Vo diêm mạch trong một cái rây nhỏ hoặc vo trong
nồi dưới vòi nước chảy. Gạn hết nước. Cho 1 chén
diêm mạch và 2 chén nước hoặc nước súp vào nồi
1 ½ qt.; nấu sôi. Bớt lửa xuống riu riu; đậy nắp và
nấu cho đến khi cạn hết nước (khoảng 15 phút).

Picture by Emily Barney from

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation 7
7

Diêm Mạch Trộn Kiểu Hy Lạp
Cho Thêm Tùy Ý
 Một lon ô liu đen 4 oz cắt lát
 ¼ chén Pepperoncini cắt hột lựu

(3 Phần Ăn)












½ chén diêm mạch khô
1 trái dưa leo cỡ vừa cắt hột lựu
2 trái cà chua cỡ vừa cắt hột
lựu, hoặc ½ chén cà chua
cherry cắt làm đôi
¼ củ hành cắt hột lựu
4 oz feta cheese vụn
1 Muỗng canh dầu ô liu
1 Muỗng canh giấm thơm
1 muỗng cà phê húng quế khô
1 muỗng cà phê oregano khô
1 muỗng cà phê lá xạ hương khô

1. Vo diêm mạch trước khi nấu.
2. Cho diêm mạch và 1 chén
nước vào nồi và nấu cho sôi.
Bớt lửa xuống riu riu, đậy nắp
và nấu cho đến khi cạn hết
nước, khoảng 10-15 phút.
3. Xới diêm mạch cho tơi ra và
bỏ vào tủ lạnh cho nguội.
4. Lấy một tô lớn cho dưa leo,
cà chua, hành củ, và feta
cheese vào trộn đều.
5. Cho giấm thơm, dầu ô liu, và
lá thơm khô vào. Đảo kỹ cho
đều. Khi diêm mạch đã lạnh
lấy ra cho vào tô và đảo đều.

Diêm mạch có hai màu, đỏ và trắng. Bạn có thể trộn đều và
nấu chung, vì thời gian nấu của hai loại giống nhau. Diêm
mạch giàu chất lysine, loại amino acid mà nhiều ngũ cốc
khác không có. Diêm mạch là một trong số ít thức ăn thực vật có tất
cả những amino acid “cần thiết” cho việc tạo ra mô.
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4. Sau cùng cho húng quế
Được biên soạn bởi Kelsey Sunshine,
và cà chua vào. Trộn
bếp phó của Chicken Soup Brigade
đều, rắc phô mai và
hành lá lên trên và đậy
 1 muỗng canh dầu ô liu
nắp lại cho đến khi phô mai
 2-3 tép tỏi, băm nhỏ
tan chảy. Thật là ngon.
 ¼ chén hành củ băm, cắt hột lựu
 2-3 tai nấm, cắt lát
 1 vỉ đậu hũ loại cứng, gạn
Đậu hũ là một trong
nước & dằm nát
những loại thức ăn thực
 ½ trái ớt đỏ, cắt lát
vật có nhiều chất đạm
 1 trái cà chua, cắt hột lựu
nhất. Chỉ ½ chén đã có đến 10
 1 cây hành lá, cắt nhỏ
gram chất đạm! Hầu hết các loại
 ½ chén phô mai cheddar hoặc
đậu hũ đều có thêm chất vôi.
loại khác mài nhuyễn
 Muối và tiêu để nêm
 1 muỗng canh húng quế hoặc lá
thơm tươi khác, cắt nhỏ (tùy ý)

Đậu Hũ Bác (3 Phần Ăn)



1. Lấy một cái chảo không dính
cho dầu ăn vào mở lửa cho
nóng. Phi hành & tỏi cho thơm,
rồi cho nấm vào.
2. Cho đậu hũ vào khi nấm đã
chín ¾. Mở lửa vừa vừa, xào
khoảng 5 phút đồng thời
đảo đều.
3. Cho ớt đỏ, muối và tiêu vào khi
nấu được một nửa thời gian.

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation 9
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Meatloaf Nướng
(6 Phần Ăn)
Nước Xốt:
 Một lon nước xốt cà chua 8 oz
 2 muỗng canh đường vàng
 2 muỗng canh giấm táo
 1/8 muỗng cà phê muối
 Tiêu đen để nêm
 1 muỗng canh nước xốt
Worcestershire
 2 muỗng canh mustard vàng
Meatloaf:
 1 ½ lbs thịt gà tây hoặc thịt
bò xay không mỡ
 ¾ chén yến mạch
 ½ chén củ hành, cắt hột
lựu nhuyễn
 ⅓ chén cà rốt, cắt hột
lựu nhuyễn
 ⅓ chén cần tây, cắt hột
lựu nhuyễn
 Nước xốt meatloaf làm
sẵn, chia làm hai
 1 trái trứng, đánh sơ
 2 tép tỏi, băm nhuyễn

2. Mở lò trước cho nóng đến
350 độ.
3. Cho tất cả các nguyên liệu làm
meatloaf vào một tô lớn, cho
½ chén nước xốt meatloaf làm
sẵn và để dành phần còn lại.
Đảo đều.
4. Nén thịt đã trộn vào khuôn
nướng bánh mì không quết dầu.
5. Quết đều phần nước xốt còn lại
lên trên, và nướng từ 50 đến 55
phút hoặc cho đến khi phần thịt
ở giữa không còn màu hồng.
6. Để yên như vậy trong 5 phút
trước khi cắt lát.

1. Cho tất cả các nguyên liệu làm
nước xốt vào nồi. Nấu mọi thứ
cho sôi, kế đến bắc ra khỏi bếp
và để qua một bên.

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation 10
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CÁC MÓN
TRỨNG

Dễ Làm&Bổ Dưỡng

CÔNG THỨC CHÍNH

LÀM 2-3 PHẦN ĂN

NGUYÊN LIỆU CHÍNH:





¼ chén THỊT,
chín và cắt nhỏ
hoặc cắt cục
vuông (tùy ý)
3 trái trứng

½ chén sữa

1-2 muỗng
canh LÁ
THƠM tươi,

hoặc
1 muỗng cà
phê LÁ
THƠM khô
Muối và tiêu
½ chén PHÔ
MAI, bào nhỏ
(tùy ý)

LÀM ỐP LA:
1.
2.
3.
4.
5.

BẠN CÓ THỂ CHỌN:
nhiều hơn 2 loại)

RAU CỦ (chọn

6.

LÁ THƠM















Rau broccoli
Spinach
Cà rốt
Khoai tây
Nấm







Húng quế
Oregano
Lá xạ hương
Kinh giới ô
Ngải giấm
Thì là
Lá hương
thảo





Jăm bông
Xúc xích
Thịt gà
Thịt bò









Ớt chuông
Măng tây
Zucchini
Bí ngô
Khoai lang






Cà tím
Tỏi tây
Cải xoăn
Arugula

Ngò/Mùi tàu
Ngải đắng
Hột thì là
Ai Cập
Ớt đỏ
Ớt đỏ xay
miếng
Bột cà ri





Nước xốt
Italian
Hạt nhục đậu
khấu (tối đa
là ¼ muỗng
cà phê)
Ớt bột

Thịt heo
Thịt bò xay
Thịt gà tây
xay




Bacon
Đậu hũ



Đặt loại chảo có thể nướng trong lò lên bếp
cho nóng. Cho dầu ăn vào và xào hành và
RAU CỦ cho mềm.
Lấy một cái tô cỡ vừa, đập trứng vào đánh
chung với sữa rồi cho LÁ THƠM và muối
tiêu vào.
Nếu dùng THỊT, thì bỏ thịt vào nồi.
Đổ trứng vào chảo và chiên khoảng một phút
cho đặc lại.
Dùng đồ xúc nâng nhẹ phần mép lên và
nghiêng qua để cho trứng chảy xuống bên
dưới và chín đều.
Khi sắp chín, lật lại và chiên cho đến khi
trứng đặc hẳn.

LÀM STRATA:
BẠN CŨNG CẦN:
 1 chén bánh mì, cắt miếng vuông
(bánh mì cũ là tốt nhất)
 ½ muỗng cà phê baking powder
1. Mở lò trước cho nóng đến 350 độ.
2. Chờ chảo nóng rồi cho dầu ăn vào.
Xào hành và RAU CỦ cho mềm.
3. Lấy một cái tô cỡ vừa, đập trứng vào
đánh chung với sữa rồi cho LÁ
THƠM và muối tiêu vào.
4. Cho baking powder vào trứng và
đánh đều.
5. Trải các miếng bánh mì vào chảo có
tráng dầu. Cho rau củ và THỊT vào,
nếu có. Đổ trứng đã quậy vào chảo.
Rắc PHÔ MAI lên.
6. Cất chảo vào tủ lạnh cho nguội trong
30-45 phút.
7. Nướng từ 45—60 phút hoặc cho đến khi
dùng dao thử đâm vào giữa không bị dính.






 Cheddar
 Mexican
 Swiss
 Monterey
 Mozzarella
Jack
 Feta
 Gruyere
Created
Parmesan
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(tùy ý)





THỊT
(tùy ý)



1 muỗng canh
dầu ăn
¼ chén hành củ
băm nhỏ
1 chén RAU
CỦ các loại,
cắt nhỏ, cắt lát
hoặc cắt hột
lựu

PHÔ MAI
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