Bài Học 4: Sức Khỏe Của Tim

Nói về thức ăn lành mạnh cho tim, có nhiều tin tức có thể làm cho chúng ta
hoang mang! Đôi khi các cuộc nghiên cứu có vẻ như hôm nay nói một đằng
ngày mai lại nói một nẻo. Nhưng ăn những thức ăn lành mạnh để giữ gìn sức
khỏe cho tim không phải là một việc khó. Thực ra, những công thức ăn uống
mà chúng ta chuẩn bị trong lớp học này đều rất tốt cho tim, cũng như là
phần còn lại của cơ thể! Chúng ta sẽ xem lại một số yếu tố chính của việc ăn
uống lành mạnh cho sức khỏe của tim trong bài học này.



“Không có chất béo” không có nghĩa là lành mạnh—nhiều loại chất béo rất quan trọng trong
bữa ăn và tốt cho tim! Những loại này bao gồm chất béo trong dầu thực vật (như dầu ô liu và
dầu hạt cải), mỡ cá, các loại hạt cứng và hạt mềm. Axít béo omega-3 có nhiều trong mỡ cá rất
tốt do đó chúng ta được khuyến khích là nên ăn 2-3 phần cá có nhiều mỡ mỗi tuần!



Nhiều loại thức ăn “ít béo” có nhiều chất ngũ cốc đã chế biến, tinh chế, và chất đường. Những
nguyên liệu đó không có ích lợi gì cho tim. Ăn quá nhiều những thức ăn này có thể đưa đến
những sự thay đổi về chất mỡ không tốt cho tim. Một trong những thủ phạm gây nguy hiểm
nặng nhất là các loại nước uống có đường, chẳng hạn như soda và nước ngọt có vị trái cây.



Có một loại chất béo gọi là chất béo chuyển hóa (trans fat), có trong dầu bị hydro hóa một
phần, không tốt cho tim! Nó có thể làm tăng lượng mỡ trong máu LDL và giảm HDL, vì vậy
chúng ta được khuyên là không dùng nhiều hơn 2 gram mỗi ngày trong thức ăn của chúng ta.
Hãy tìm xem dầu hydro hóa một phần trong bản liệt kê các thành phần, và tránh dùng nó nếu
có thể. Là một điều tốt nếu chúng ta ăn số lượng thịt có mỡ và những thức ăn làm từ sữa
nguyên béo ở mức vừa phải bởi vì những thức ăn này có hàm lượng chất béo bão hòa cao.



Hãy nhớ lại sự hữu ích của chất xơ mà chúng ta đã bàn trước đây. Bữa ăn có nhiều chất xơ
giúp chúng ta có được mức cân lành mạnh, là điều quan trọng cho sức khỏe của tim. Ngoài ra,
chất xơ hòa tan có trong nhiều loại ngũ cốc đã được chứng minh là giúp giảm chất mỡ trong
máu LDL (mỡ “xấu”), và giảm nguy cơ bị bệnh tim!

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation 1
1

Bạn Cứ Ăn Hoài Một Loại Rau?
Thỉnh thoảng chúng ta thường dễ quen với cách "ăn hoài" những thứ
rau mà chúng ta chọn. Chúng ta có thể luôn luôn chọn cùng một loại,
bởi vì chúng ta vẫn thường ăn và biết là chúng ta thích loại rau đó, hoặc
bởi vì loại rau đó đã quen thuộc với chúng ta. Hãy thử ăn những loại
rau mới và thú vị là điều tốt cho chúng ta theo nhiều cách. Vì chúng tạo
thêm những chất dinh dưỡng đa dạng hơn trong bữa ăn, và cũng giúp
đem lại những hương vị mới cho thức ăn chúng ta nấu! Nếu bạn thích
loại rau phía bên trái, hãy thử loại rau phía bên phải để thay đổi khẩu
vị:

Thay vì an…

Hay thử an…

Rau broccoli
Súp lơ

Broccolini
Xu hào

Cà rốt

Củ cải
Củ sắn

Spinach

Cải xoăn
Cải xanh

Xà Lách Iceberg

Bắp cải bào nhỏ
Xà lách quăn

Khoai tây

Củ cải vàng
Củ cải tròn

Hành củ

Tỏi tây
Hành tím

Đậu hột

Đậu nành Nhật
Đậu sugar snap peas

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation 2
2

Bo Bo trộn Đậu Sugar Snap Pea
(4 Phần Ăn)
Sửa đổi từ một công thức đăng trong
www.eatingwell.com










2 chén nước
1 chén bo bo
8 ounce đậu sugar snap peas,
cắt nhỏ
½ chén ngò tây tươi lá thẳng
cắt nhỏ (tùy ý)
¼ chén hành tím băm nhuyễn
2 muỗng canh dầu ô liu loại
extra-virgin
2 muỗng canh nước chanh
½ muỗng cà phê muối
¼ muỗng cà phê tiêu xay

1. Lấy một cái nồi cỡ vừa nấu nước
cho sôi. Cho bo bo vào và nấu, đậy
nắp, trong 45 phút, hoặc đến khi
bo bo hút hết nước.
2. Tắt lửa và để nguyên như vậy, vẫn
đậy nắp, trong 5 phút.
3. Cho bo bo vào một tô lớn. Cho
đậu snap peas, ngò tây, hành củ,
dầu ăn, nước chanh, muối và tiêu
vào và xóc đều.
4. Ăn nóng hoặc lạnh.

Nếu bạn định trước muốn
ăn món này, bạn có thể
giảm bớt giờ nấu bo bo
bằng cách ngâm qua đêm. Sau đó,
đổ bớt nước ngâm đi trước khi nấu.
Bớt ¼ chén nước để nấu nếu bo bo
đã ngâm nước (tức là chỉ dùng
khoảng 1 ¾ chén nước).
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Rau Trộn của Jennifer






Những Thí Dụ Gợi Ý

Hành củ
Zucchini
Ớt chuông đỏ
Nấm
Dầu ô liu hoặc dầu cải để xào

Quesadillas (xem trang kế tiếp)
Tacos – Chuẩn bị giống như cách
làm nhân món quesadillas.
Mì – Trộn vào nước xốt spaghetti
có thịt hoặc không có thịt hoặc
trộn với rau đã tan đá, hâm nóng
chung với mì, dầu ô liu, và một ít
parmesan. Rau có thể cắt miếng
lớn (1 inch) nếu chỉ dùng cho
món mì.

1. Cắt rau thành miếng nhỏ (khoảng
¼ - ½ inch) và xào đến khi hơi mềm.
2. Để rau nguội chia thành từng phần
nhiều ít tùy ý rồi cất vào tủ đá.
3. Dùng vào những công thức khác
nếu cần. Xem những món ăn gợi
ý ở bên phải.

Trứng – Cho vào món trứng bác
hoặc ăn với trứng ốp la.

Cá Ngừ Trộn Không Có Mayo
(2 Phần Ăn)
Cho Thêm Tùy Ý:
 1 Muỗng canh cần tây, băm nhuyễn
 1 Muỗng canh cà rốt, bào nhỏ hoặc
băm thật nhuyễn
 1 Muỗng canh củ hành tím hoặc
vàng, băm nhuyễn
 1 Muỗng canh ngò tây tươi, cắt
thật nhỏ

Công Thức Căn Bản:
 1 lon cá ngừ 5oz
 3 Muỗng canh ya ua trắng
không béo (non-fat plain
yogurt) HOẶC 1/2 trái bơ chín
 1/2 muỗng cà phê oregano
 1/4 muỗng cà phê lá hương thảo
 Muối để nêm
 Tiêu

1. Cho tất cả mọi thứ vào tô trộn đều.
2. Quết lên bánh mì sandwich cùng
với xà lách, cà chua, và mustard và
thưởng thức!
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1. Cho thịt xay vào chảo xào qua
cho vàng.
2. Cho mọi thứ rau đậu và gia vị
¾ lb thịt bò hoặc gà tây xay (tùy ý)
taco vào nấu.
Trộn chung 1 chén hành củ –
3. Quết đậu lên một nửa của bánh
zucchini – ớt chuông đỏ – nấm
tortilla. Dùng muỗng múc thịt và
(xem công thức Rau Trộn của
rau đậu đã hâm nóng cho lên đậu
Jennifer)
và rắc phô mai vào. Cuộn bánh
1-2 muỗng canh nước xốt taco
tortilla lại để kẹp phần nhân vào
không muối
bên trong. Cho dầu ăn vào chảo
½ chén đậu nghiền đóng lon, HOẶC
hâm nóng và quay chảo để tráng
½ chén đậu nguyên hột đóng lon
đều dầu. Làm áp chảo bánh
rửa sạch, để ráo, nghiền nát
quesadilla cho đến khi hơi vàng; lật
1 chén phô mai Mexican hoặc
bánh lại và tiếp tục áp chảo mặt
cheddar bào nhỏ
bên kia. Ăn chung với salsa.
4 cái tortilla bằng cỡ với burrito
Để cho hương vị thêm thơm
làm bằng bột mì nguyên hạt
ngon và thêm chất béo có ích
2 muỗng cà phê dầu ô liu hoặc
cho tim, hãy thử ăn với vài lát
dầu cải
trái bơ cắt mỏng
Salsa

Quesadillas của Jennifer
(4 Phần Ăn)













Coleslaw Trộn Cá Hồi
(4 Phần Ăn)









¼ chén mayonnaise
2 muỗng canh giấm
1 muỗng cà phê đường
1 lon cá hồi, rửa sạch và để ráo
(khoảng 5 oz)
2 chén bắp cải, bào nhỏ hoặc cắt
lát mỏng
½ chén cà rốt bào mỏng
2 cây hành lá, cắt nhỏ
1 cây cần tây dài, cắt nhỏ



1. Cho vào tô nhỏ trộn chung với
mayo, giấm và đường.
2. Lấy một tô lớn, trộn chung cá hồi,
bắp cải, cà rốt, hành lá và cần tây.
Xóc đều, rồi rưới nước xốt lên
trên và xóc cho đến khi nước xốt
ngấm đều.
3. Cất vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng
trước khi ăn. Cũng có thể ăn ngay
nếu thích.

Bắp cải không chỉ rẻ, mà đó còn là nguồn cung cấp rất nhiều chất dinh
dưỡng hữu ích bảo vệ tim và chống lại một số bệnh ung thư.
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Ớt Chuông Nhồi Thịt
(4 Phần Ăn)












½ củ hành cỡ vừa, cắt hột lựu 3. Mở lửa cho chảo nóng và
1 tép tỏi, băm nhuyễn
xào thịt bò, hành củ và tỏi
½ lb thịt bò xay không mỡ
cho đến khi thịt chín vàng
½ chén cơm gạo lứt
và hành mềm.
1 muỗng cà phê nước xốt
4. Cho cơm, Worcestershire và
Worcestershire
cà chua vào đảo đều.
½ lon cà chua cắt hột lựu
5. Lấy muỗng múc thịt xào cho
2 trái ớt chuông (màu gì
vào phần lõm của trái ớt. Thịt
cũng được)
bò xào có thể cho thêm vào
Muối và tiêu để nêm
đĩa chung quanh trái ớt.
¾ muỗng cà phê nước
Nướng trong 20 phút.
xốt Italian

1. Mở lò trước cho nóng
đến 350°.
2. Cắt ớt chuông làm đôi và bỏ
cuống, bỏ hột và phần
màng. Trụng qua nước sôi
trong 3 phút. (Làm như vậy
để ớt chín sơ và bớt đi rất
nhiều thời gian nấu.) Dùng
kẹp gắp ớt ra, để ráo và cho
vào khay nướng, mặt lõm
quay lên trên.
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Chả Cá Hồi (2 Phần Ăn)














Dầu ăn loại xịt
1 muỗng canh dầu ô liu hoặc
4. Cho chút dầu ăn vào chảo mở
dầu cải
lửa vừa cho nóng, và chiên
½ củ hành, cắt hột lựu nhuyễn
miếng chả cá mỗi mặt khoảng
2 muỗng canh ngò tây hoặc
4-5 phút, hoặc cho đến khi
thì là tươi cắt nhỏ (hay
chín vàng và đều.
1 muỗng cà phê lá khô)
5. Khi ăn vắt chanh lên miếng
Một lon cá hồi 7.5 oz
chả cá.
1 trái trứng lớn, đánh sơ
½ muỗng canh mustard
½ chén vụn bánh mì
(breadcrumbs) làm bằng bột
mì nguyên hạt
½ muỗng cà phê tiêu đen xay
½ trái chanh, cắt miếng

1. Cho hành củ và ngò tây hoặc
thì là vào một tô lớn. Giằm
cá hồi trong tô, và cho trứng
đã đánh sơ và mustard vào
quấy đều.
2. Cho vụn bánh mì và tiêu vào,
rồi trộn đều cho đến khi tất
cả các nguyên liệu hòa
Để giúp ích nhiều cho tim từ
quyện vào nhau.
chất acid béo omega-3 trong mỡ
3. Làm thành 4 miếng chả
cá, chúng ta nên ăn cá mỗi tuần
ít nhất 2 lần.
mỏng tròn.
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1. Cho bulgur khô vào
tô cỡ vừa. Cho nước
sôi vào và để qua
một bên trong 15 – 20 phút,
thỉnh thoảng quấy đều.
2. Khi bulgur đã mềm, đổ vào
một cái rây mắt nhỏ cho hết
nước.
3. Trong khi đang ngâm, cho các
nguyên liệu nước xốt vào một
tô nhỏ quậy đều.
4. Lấy bulgur đã ráo nước, cho
nước xốt, đậu chickpeas, ớt,
cà chua, củ hành tím, và ngò
tây vào.
5. Quấy nhẹ cho đều.

Bulgur Trộn với Đậu
Chickpeas (4 Phần Ăn)












1 chén bulgur
1 ¾ chén nước sôi
1 lon đậu chickpeas, rửa
sạch và để ráo
1 chén ớt đỏ nướng ngâm
để ráo nước, cắt hột lựu
- HOẶC - 1 trái ớt đỏ tươi
cỡ vừa, cắt hột lựu
1 chén cà chua cherry cắt
đôi - HOẶC - 1 chén cà chua
cắt hột lựu
½ chén củ hành tím, băm
thật nhuyễn
¼ chén lá ngò tây, băm
nhuyễn

bulgur lên
 Cótrênthểxà cho
lách hoặc kẹp vào
bánh pita.

Nước Xốt:
 1 muỗng canh nước chanh
 1 muỗng cà phê mật ong
 1 muỗng cà phê hột thì là Ai
Cập xay
 ¼ muỗng cà phê ớt cayenne
(nhiều hoặc ít tùy ý để nêm)
 2 muỗng canh dầu ô liu loại
extra-virgin
 ¼ muỗng cà phê muối
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Đùi Gà Nướng
(Phần Ăn)
Sửa đổi từ một công thức đăng trong
www.simplecooking.org


















2. Mở lò trước cho nóng đến
425 độ. Lót khay nướng bằng
giấy bạc, và quết dầu ăn lên.
3. Cho bột mì, mè, gia vị, và
baking powder vào bao nhựa
có đồ kéo đóng mở trên
miệng bao, và lắc cho mọi thứ
trộn đều. Kế đến bỏ từng hai
cái đùi gà một vào bao và lắc
đều cho ngấm gia vị.
4. Xếp đùi gà đã ngấm gia vị
lên khay nướng, và nướng
từ 40 đến 50 phút hoặc cho
đến khi chín vàng.

1/2 chén buttermilk ít béo
1 muỗng cà phê Dijon
mustard
2 tép tỏi, băm nhuyễn
1 muỗng cà phê tương ớt
2.5 đến 3 pound đùi gà có
xương, bỏ da
1/2 chén bột mì nguyên hạt
2 muỗng canh mè
1.5 muỗng cà phê ớt đỏ
1 muỗng cà phê lá xạ
hương khô
1 muỗng cà phê baking
powder
1/8 muỗng cà phê muối
tiêu để nêm
1 muỗng canh dầu ăn

1. Cho buttermilk, mustard, tỏi
và tương ớt vào quậy đều.
Bỏ gà vào nước xốt cho
ngấm, đậy lại và cất vào tủ
lạnh. Ướp ít nhất 30 phút
(tối đa 8 tiếng).
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MÓN XÀO

Dễ Làm&Bổ Dưỡng

CÔNG THỨC CHÍNH

LÀM 4 PHẦN ĂN

NGUYÊN LIỆU CHÍNH:






3 chén RAU đủ loại
1 muỗng canh bột bắp
hoặc bột mì
⅓ chén nước súp
2-4 muỗng canh NƯỚC XỐT
1-2 muỗng canh GIA VỊ
TRÊN MẶT

NẤU THẾ NÀO:

1. Mở lửa cho nồi hoặc chảo
nóng. Cho đủ dầu ăn để
tráng đáy chảo. Khi dầu
nóng, cho CHẤT ĐẠM
nào mà bạn thích vào và
BẠN CÓ THỂ CHỌN:
xào cho vàng, quấy
thường xuyên. Múc ra
khỏi chảo và để qua một
 Gà—ức hoặc đùi, bỏ da và cắt miếng vừa ăn
bên.
 Thịt bò—thịt sườn cắt ngang thớ hoặc bất cứ phần nào
2.
Dùng khăn giấy để lau
của “thịt lưng”, cắt thành miếng vừa ăn
chảo. Cho nhiều dầu hơn
 Thịt heo—cắt nhỏ, thịt thăn, hoặc bất cứ loại “thịt lưng”
lúc trước để tráng chảo.
nào khác, cắt thành miếng vừa ăn
Khi dầu nóng, cho gừng
 Tôm—bóc vỏ và lấy chỉ
và tỏi vào phi thơm—
 Đậu hũ loại cứng hoặc rất cứng, cắt thành miếng
khoảng 30 giây.
vuông vừa ăn
3.
Cho những loại RAU CỦ
 2 trái trứng, đánh lên
cần phải nấu lâu như
hành củ và đậu cô ve vào
 Hành củ, cắt lát
 Tỏi tây, cắt lát
trước, rồi vài phút sau
 Cà rốt, cắt nhỏ
 Măng tây, cắt miếng 2 inch
cho tiếp những loại rau
 Cần tây, cắt nhỏ
 Cà chua cherry, cắt đôi
nấu nhanh như nấm và
 Nấm, cắt lát
 Rau spinach non (cho vào
đậu hột đã tan đá vào.
 Ớt chuông, cắt lát
lúc cuối)
 Rau broccoli, cắt nhỏ
 Bông súp lơ, cắt nhỏ và
Đảo liên tục trong chảo
 Đậu cô ve, cắt bỏ hai đầu
trụng hoặc nấu trong
trong khi nấu, và nấu tiếp
 Đậu snow peas
microwave trước
cho đến khi rau mềm
 Zucchini, cắt nhỏ
 Đậu đông lạnh, đã tan đá
nhưng vẫn còn hơi giòn.
 Cà tím, cắt nhỏ
 Đậu nành Nhật đông
4. Bỏ chất đạm trở vào
 Rau cải, cắt lát
lạnh, đã tan đá
chảo, và cho bột bắp
 Bắp cải, cắt lát
hoặc bột mì vào. Đảo kỹ,
rồi cho nước súp vào và
 Tương ớt tỏi
 Hạt điều nướng
đảo lần nữa. Mở lửa lớn
 Đậu đen
 Đậu phộng giã nhỏ
để nấu cho đến khi nước
 Nước xốt chua
 Hành lá hoặc đầu hành
xốt hơi đặc lại. Cho
ngọt
lá
cắt
nhỏ
NƯỚC XỐT mà bạn thích
 Tương đen
 Ngò tươi, cắt nhỏ
vào Foundation
và quấy đều.10
 Nước
tương Soup Brigade—Seattle,
Created
by Chicken
WA through a grant from AARP
 Húng quế tươi, cắt nhỏ
5. Ăn chung với GIA VỊ
 Dầu hào

TOPPERS

CHẤT ĐẠM
RAU CỦ



1-2 muỗng cà phê dầu ăn
½ —¾ lb CHẤT ĐẠM
1 muỗng canh gừng cắt lát
mỏng hoặc băm nhuyễn HAY
1/2 muỗng cà phê bột gừng
1 muỗng cà phê tỏi,
băm nhuyễn

NƯỚC XỐT
(loại ít sodium)
GIA VỊ TRÊN MẶT
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