Bài Học 2: Chất Xơ

Hầu hết chúng ta đều đã nghe nói chất xơ rất tốt cho chúng ta. Nhưng tại sao chất
này tốt, và chúng ta nên ăn những thức ăn nào để có được nhiều chất xơ? Ăn
nhiều chất xơ hơn không nhất thiết là phải pha Metamucil vào nước uống mỗi buổi
sáng. Chất xơ có thể là một thành phần ngon miệng và lành mạnh trong mọi bữa
ăn!
Có hai loại chất xơ, và cả hai đều có vô số lợi ích cho sức khỏe. Vậy thì những
nguồn cung cấp chất xơ tốt nhất là gì? Chất xơ chỉ có từ thực vật, vì vậy hãy nghĩ
đến ngũ cốc, đậu, các loại hạt, trái cây và rau. Tất cả những thực phẩm này đều là
nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời.



Hấp thụ đủ chất xơ có thể giúp cho ruột được hoạt động một cách lành
mạnh. Khi tăng lượng thức ăn có nhiều chất xơ, hãy tăng từ từ. Mỗi
ngày thêm một phần ngũ cốc, đậu hoặc rau quả vào bữa ăn. Ngoài ra
nhớ phải uống đủ nước trong các bữa ăn và trong suốt cả ngày.



Những thức ăn có nhiều chất xơ làm tăng cảm giác no, có nghĩa là
chúng làm cho quý vị cảm thấy no lâu hơn thức ăn tương tự có ít chất
xơ. Bữa ăn nhiều chất xơ còn có thể góp phần giúp cho mức đường
huyết trong suốt cả ngày được ổn định hơn, đó là điều quan trọng cho
những người đang sống với bệnh tiểu đường.



Ngũ cốc giàu chất xơ bởi vì chúng còn nguyên phần cám, tạo nên lớp
bao bên ngoài của chúng. Ngũ cốc tinh chế đã bị mất lớp cám, và vì vậy
có rất ít chất xơ. Chúng cũng có ít những chất dinh dưỡng khác, là lớp
tập trung trong phần cám. Cố gắng ăn ít nhất ½ lượng ngũ cốc là ngũ
cốc nguyên hạt.
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Những Lợi Ích của việc Ăn Nhiều
Chất Xơ Chất xơ tốt cho quý vị theo nhiều cách:


Chất xơ làm giảm lượng mỡ trong máu và LDL ("xấu”), giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim.



Chất xơ giúp điều hòa đường huyết, rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường và cũng giúp
giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường và hội chứng về sự chuyển hóa.



Chất xơ giúp tạo cảm giác no mà không tạo ra nhiều calorie. Điều này rất hữu ích cho bất
cứ ai đang muốn xuống cân.



Chất xơ giúp giữ cho ruột hoạt động bình thường, và có thể ngăn chận và chữa trị chứng
táo bón, bệnh trĩ, và viêm ruột thừa.

 · Chất xơ cũng có thể giúp làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột già.
Những Ý Kiến Dễ Thực Hiện để Tăng Thêm Chất Xơ cho Bữa Ăn
Bữa Sáng


Nên ăn các loại cereal như bran flakes, Cheerios, Raisin Bran, Fiber One hay bột yến mạch.



Thêm trái cây như berry (tươi hay đông lạnh), nho khô, hoặc đào cắt lát vào cereal, hay để ăn với
trứng.



Ăn bánh mì làm bằng ngũ cốc như lúa mì hay lúa mạch đen.



Thêm các loại rau như spinach, nấm, và cà chua vào món trứng bác và trứng
ốp la.
Bữa Trưa

Fiber is found
only in PLANTS:
Fruits
Vegetables
Legumes
Whole Grains



Thêm trái cây vào bữa trưa hằng ngày của quý vị.



Cho nhiều rau xà lách và cà chua vào bánh mì sandwich. Thêm dưa leo,
radish, hay ớt chuông (bell pepper) cắt lát.



Dùng hummus hay bơ quết bằng đậu làm nguồn chất đạm chính trong bánh mì sandwich.



Thử dùng bánh mì làm bằng hạt ngũ cốc (seedy whole grain) hoặc tortilla hay pita làm bằng
lúa mì để làm bánh mì sandwich.
Ăn một chén súp nhỏ nấu bằng rau trong phần ăn của bữa trưa, hoặc ăn một tô súp rau và
đậu lớn cho cả bữa trưa!



Bữa Tối


Khai vị bằng món rau xà lách hoặc súp rau mỗi tối.



Dùng các loại trái cây như mận, thơm hoặc xoài làm nước sốt cho món thịt heo hoặc cá.



Thử dùng món phụ làm bằng ngũ cốc mà quý vị chưa bao giờ thử qua chẳng hạn như diêm mạch
(quinoa), bo bo (barley), lúa mì, hay lúa mì tấm.




Ăn chay mỗi tuần một lần và chú trọng đến các loại đậu để làm nguồn chất đạm chính.
Cho thêm hạt hướng dương hay các loại hạt khác vào món xà lách hay món rau phụ trong bữa tối.

Căn Bản về Đậu:
Nấu ăn bằng đậu khô không phải là công việc khó khăn! Đậu khô là
nguồn chất đạm và chất xơ rẻ tiền, dễ cất giữ, và là chất bổ tuyệt vời cho
nhiều món ăn. Những chỉ dẫn đơn giản sau đây sẽ giúp quý vị cảm thấy tự
tin hơn về việc dùng đậu khô trong các công thức nấu ăn ở nhà.
Các loại đậu nhỏ: Đậu Hòa Lan xanh và vàng tách đôi, đậu mắt cua, đậu xanh, đậu đỏ,

đậu lăng nâu và đỏ. Nấu 1 chén đậu với 3-4 chén nước trong vòng
từ 45-50 phút (không cần ngâm).
Gồm có đậu garbanzo, đậu pinto, đậu đen, đậu trắng, đậu great northern, đậu cannellini, và

Các loại đậu lớn : đậu lima. Nấu theo chỉ dẫn dưới đây:

Rửa đậu và nhặt sạch tất cả những mẩu đá vụn hay mảnh vụn khác.

Ngâm Qua Đêm: Ngâm 1 chén đậu, trong một thau lớn có nhiều nước.
HOẶC
Ngâm Nhanh: Bỏ 1 chén đậu khô, trong một nồi lớn với 5 chén nước lạnh. Đun sôi trong 1
phút. Tắt lửa, đậy kín và để đậu ngâm trong nước đó ít nhất 1 tiếng.

Nấu Trên Bếp: Sau khi để ráo nước, cho vào nồi lượng nước gấp 3 lần lượng đậu. Đun sôi, bớt lửa
và đun liu riu trong 1 - 1 ½ tiếng, tùy loại đậu (sau 45 phút bắt đầu thử xem đậu đã mềm chưa).
Khi đậu mềm, đổ ra để ráo nước và dùng để chế biến món ăn trong công thức mà quý vị chọn.
Đậu có thể dễ dàng cất trong tủ đá, để dùng sau này.
HOẶC
Nấu Bằng Nồi Đất (Crock Pot): Cho đậu đã ngâm nước và để ráo vào nồi đất và đổ vào 3 inch
nước. Đậy nắp và nấu từ từ trong 8 tiếng hoặc cho đến khi đậu mềm. Đổ đậu ra để ráo và chế
biến món ăn tùy thích.
HOẶC
Nấu Bằng Nồi Áp Suất: Cho đậu đã ngâm và để ráo vào nồi áp suất và đổ vào 3 inch nước. Đừng
cho nước nhiều hơn nửa nồi. Làm theo những chỉ dẫn của hãng sản xuất, đậy nắp, cài chặt khóa
và đun cho sôi khi nghe thấy tiếng áp suất phát ra. Khi mức áp suất đã sôi, bớt lửa và bắt đầu tính
giờ. Mở lửa vừa đủ để giữ cho đồng hồ áp suất không bị giảm xuống. Nấu từ 5 tới 8 phút.
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Hướng Dẫn Nấu Ngũ Cốc:
Ngũ cốc tinh chế có trong tất cả mọi thứ và chúng ta dễ dàng ăn chúng quá nhiều. Nhưng tìm kiếm và thử một số
loại ngũ cốc mới, là việc rất đáng làm với công sức bỏ ra. Cũng giống như đậu, ngũ cốc rất rẻ và là nguồn cung
cấp chất xơ tuyệt vời, và mỗi loại đều có hương vị và mùi vị độc đáo. Sau đây là một số lời khuyên về việc nấu ăn
bằng ngũ cốc:
1. Ngũ cốc có thể có thời gian nấu khác nhau tùy theo loại ngũ cốc mới hay cũ, tình trạng của ngũ cốc, và cái nồi
mà quý vị sử dụng. Hãy bắt đầu bằng cách làm theo những chỉ dẫn in trên bao nếu quý vị mua ngũ cốc trong hộp
hoặc trong bao. Nếu, trong khi nấu, quý vị đã đổ nước ngập hẳn nhưng ngũ cốc không
mềm như quý vị muốn, thì chỉ cần đổ thêm nước và tiếp tục nấu.
2. Hãy nấu ngũ cốc theo từng mẻ lớn cho đỡ mất giờ. Có thể giữ ngũ cốc trong tủ lạnh
3-4 ngày và chỉ cần cho thêm chút nước hoặc nước súp, hâm nóng vài phút là ăn được.
Dùng chúng trong một công thức nấu ăn mới sau này trong tuần.
3. Cũng có nhiều loại ngũ cốc nấu nhanh, thí dụ như gạo lức chỉ nấu trong 90 giây.
Những loại ngũ cốc này đã được nấu chín sẵn nên quý vị chỉ cần nấu nhanh hay hâm
nóng bằng microwave là có thể ăn được. Tuy nhiên, quý vị phải trả nhiều tiền hơn cho
sự thuận tiện này.

Hướng Dẫn Nấu Ngũ Cốc
NƯỚC

PHƯƠNG PHÁP/
THỜI GIAN NẤU

ĐƯỢC

2 ½ - 3 chén

Đun nhỏ lửa, đậy
kín trong 50 phút.
Để nguội trong 5
phút, đậy kín

3 chén

Gạo Trắng

2 chén

Đun nhỏ lửa, đậy
kín trong 15-20
phút

3 chén

Bo Bo Tròn (Pearl
Barley)

3 chén

Đun nhỏ lửa, đậy
kín trong 50 phút

4 chén

Bo Bo Nấu Nhanh

2 chén

Đun nhỏ lửa, đậy
kín trong 10-12
phút

3 chén

Diêm Mạch
(Quinoa)

2 chén

Đun nhỏ lửa, 15
phút

4 chén

NGŨ CỐC (1 CHÉN)

Gạo Lức
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Bruschetta với Broccoli Raab
và Ricotta Cheese (2 Phần Ăn)
Sửa đổi từ Fresh Food Fast, do Peter Berley
và Melissa Clark










1 bó broccoli raab, nhặt sạch và cắt
khúc dài 1 inch
2 Muỗng canh dầu ô liu
2 tép tỏi, cắt lát mỏng
1/4 chén nho khô vàng
¼ muỗng cà phê ớt đỏ xay miếng
4 lát bánh mì dày vỏ cứng, làm
bằng ngũ cốc nguyên hạt
1 chén ricotta cheese ít chất béo
2 muỗng canh parmesan mài nhỏ để
trang trí
Một chút muối để nêm

Hình lấy từ cbertel @ flickr.com

Nếu không có broccoli raab,
hoặc nếu rau này quá đắt,
bạn có thể dễ dàng thay bằng
broccolini, hay ngay cả bằng
broccoli thường. Broccoli raab và
broccolini có vị ngọt, thanh hơn
broccoli thường.

1. Lấy một cái chảo lớn mở lửa vừa,
cho nóng dầu. Cho broccoli raab
vào và xào khoảng 3-5 phút, cho
đến khi rau có màu xanh tươi.
2. Cho tỏi, nho khô, và ớt đỏ xay
miếng vào.
3. Cho ¼ muỗng cà phê muối, rồi từ
từ nêm thêm từng chút cho đến khi
vừa ăn.
4. Trong khi nấu broccoli, bạn có thể
nướng bánh mì.
5. Khi nào broccoli raab mềm có thể
dùng nĩa đâm qua được, là chín.
6. Xếp bánh mì với 1/4 chén ricotta
cheese, sau đó là rau broccoli raab.



Đừng lầm lẫn bởi loại bánh
mì ghi “nhiều loại ngũ cốc".
Bánh mì phải ghi là “ngũ cốc
nguyên hạt" và nguyên liệu
đầu tiên ghi trong nhãn dinh dưỡng
phải là loại ngũ cốc nguyên hạt.
“Nhiều loại ngũ cốc” chỉ có nghĩa là
bánh mì được làm từ nhiều loại ngũ
cốc khác nhau, chứ không phải là
ngũ cốc nguyên hạt.



7. Trang trí bằng 2 muỗng cà phê
parmesan cheese.
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Món Rau với Couscous của 3. Cho cà chua
xay và nước
Ma Rốc (4 Phần Ăn)



















vào và đảo
đều.
4. Cho đậu garbanzo, nho khô,
nước chanh và thêm một chút
nước nếu rau quá khô. Đun sôi,
bớt lửa và nấu đến khi cà rốt
mềm (khoảng 5-10 phút).
5. Dùng để rưới lên couscous nấu
chín hoặc cơm với pistachios rắc
lên trên (nếu muốn).

2 muỗng canh dầu ô liu
½ trái cà tím nhỏ, băm nhỏ
1 củ cà rốt cỡ vừa, gọt vỏ
và cắt khoanh 1 inch
1 chén súp lơ, băm nhỏ
3-4 tép tỏi, băm nhuyễn
2 muỗng cà phê hột thì
là Ai Cập
2 muỗng cà phê gừng, mài
nhuyễn HOẶC 1/2 muỗng
cà phê gừng khô
1 muỗng cà phê quế
½ muỗng cà phê muối
½ lon cà chua 6 oz xay nhuyễn
thật đặc
½ chén nước (hoặc nhiều hơn
nếu cần)
Một lon đậu garbanzo
(chickpea) 15 oz, đổ ra rổ và
rửa sơ
½ chén nho khô
1 trái chanh vắt lấy nước
Couscous nấu chín hoặc cơm
½ chén pistachios, băm nhỏ
(tùy ý)

Hình của Luca Nebuloni @ Flickr.com

Cách Nấu Couscous Sẽ Được:
2 chén couscous nấu chín
Nấu 1 chén nước cho sôi. Cho
3/4 chén couscous nguyên hạt
vào và khuấy đều, tắt lửa, đậy
nắp, để nguyên như vậy trong
5 phút. Lấy nĩa đánh lên là ăn
được.

1. Đổ dầu vào nồi cho nóng rồi cho
súp lơ, cà tím, cà rốt, tỏi, hột thì
là Ai Cập, gừng, quế và muối
vào.
2. Nấu khoảng 3 phút.
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Cà Ri Rau Đơn Giản
(4 Phần Ăn)
1 chén gạo lứt
 3 muỗng canh dầu ăn
 1 củ khoai lang, cắt cục vuông
 1 quả ớt chuông, băm nhỏ
 2 củ cà rốt, băm nhỏ
 ½ củ hành, cắt hột lựu
 3 tép tỏi, băm nhuyễn
 2 muỗng canh bột cà ri
 2 muỗng cà phê hột thì là
4. Cho đậu, rau spinach, cà chua
Ai Cập
và nước dừa vào rồi đậy nắp.
 1/2 muỗng cà phê mùi tàu
Để lửa nhỏ riu riu khoảng 20
(tùy ý)
phút, hoặc cho đến khi tất cả
 ½ muỗng cà phê muối
rau đã mềm.
 1 lon đậu garbanzo, rửa sạch
5. Ăn với cơm.
 10 oz rau spinach (có thể dùng
rau đông lạnh)
Zucchini
 1 lon nước dừa ít béo
 1 lon cà chua 15 oz ít sodium
cắt hột lựu
Cà tím
1. Nấu gạo lứt theo chỉ dẫn ghi
trên bao. Khi nấu, đổ dầu vào
nồi cho nóng.
Bí cắt miếng vuông
2. Cho khoai lang, ớt chuông, cà
rốt, và hành củ vào. Đảo đều
cho đến khi hành củ bắt đầu
Rau cải
mềm.
3. Cho tỏi và các gia vị vào và
đảo tiếp thêm hai phút.
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Yến Mạch (1 Phần Ăn)











½ chén yến mạch (loại oldfashioned)
1 muỗng canh các loại hạt cứng
và hạt mềm băm nhỏ (thử dùng
hạt hạnh nhân, quả óc chó, hạt
hướng dương, hay hạt dẻ)
1 muỗng canh trái cây khô như
chà là, cranberry khô, nho khô,
trái mơ băm nhỏ, nho Hy Lạp, 4. Trước khi ăn, cho táo bào nhỏ
táo khô băm nhỏ, dừa bào
vào (nếu muốn). Bạn cũng có
nhỏ, v.v.
thể ăn chung với berry tươi
1 muỗng cà phê đường vàng
hoặc trái cây tươi khác tùy theo
¼ muỗng cà phê quế
mùa.
¾ chén sữa, nguyên liệu thay
thế sữa, hay nước (hoặc vừa đủ Raspberry, blueberry, đào
ngập yến mạch)
1 trái táo, cắt hột lựu (tùy ý,
nhưng mất công một chút ăn sẽ
Táo, lê
ngon hơn)
Táo, lê, hoặc chỉ dùng
trái cây khô

1. Lấy một cái tô lớn, trộn đều
yến mạch với tất cả các loại hạt
băm nhỏ tùy ý thích của bạn.
2. Cho các loại hạt cứng/hạt mềm,
trái cây khô, đường vàng và
quế vào. Giữ trong hộp kín
giống như bạn giữ cereal hoặc
granola khô.
3. Để chuẩn bị bữa ăn sáng, cho
một ít muesli vào tô và đổ sữa
vào cho đầy.

Dâu
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Roasted Veggies (Serves 4)
Rau Đút Lò (4 Phần Ăn)



Công thức của Đầu Bếp Trưởng
Chicken Soup Brigade, Wendy
Northcutt








4-6 củ khoai
tây nhỏ—loại
vỏ đỏ, hay
vàng Yukon,
cắt
làm tư
1 chén cà rốt cắt miếng 1 inch
1 chén Brussels sprout, cắt làm đôi
½ củ hành tây băm lớn


2 muỗng canh dầu ô liu
2 muỗng canh mustard có hạt (hay 

bất cứ loại mustard nào)
1 muỗng cà phê vỏ chanh HOẶC 1
1. Cho sáu nguyên liệu đầu tiên vào
muỗng canh nước chanh
một khay nướng lớn và trộn đều.
½ muỗng cà phê tiêu đen
1 cành lá xạ hương tươi lớn (1 - 1 ½ 2. Cho rau vào và xóc vài lần cho gia
vị thấm đều.
muỗng cà phê) HOẶC ½ muỗng cà
3. Nướng không đậy nắp ở nhiệt độ
phê lá xạ hương khô
400 độ trong 30-45 phút hoặc cho
2 tép tỏi, băm nhuyễn
đến khi rau hơi có màu nâu và giòn.

và nấu
hành củ
Dùng đậu làm nguyên liệu chính và cho thêm
những thứ khác mà bạn thích vào burrito.
cho đến
khi hơi
 1 muỗng canh dầu ô liu
mềm.
 ¼ chén hành củ băm thật nhỏ
2. Cho đậu,
 2 chén đậu tùy theo ý thích nấu chín
nước súp rau, ớt jalapeno, tỏi, và
(hoặc loại trong hộp, rửa sạch)
nước chanh vào trộn đều.
 ½ chén nước súp rau
3. Cho tiêu vào, và tiếp tục nấu cho
 1 trái ớt jalapeno tươi, băm nhỏ
đến khi ấm đều.
 1 tép tỏi, băm nhuyễn
4. Khi ăn cuốn nhân này trong bánh
 1 muỗng canh nước chanh tươi
tortilla.
 Tiêu đen xay để nêm
 4 cái bánh tortilla làm bằng lúa mì
Để tăng thêm hương vị, cho thêm
nguyên hạt
guacamole hoặc salsa trong công
thức của Tuần 1, “Bắt Đầu Áp Lực”
1. Đổ dầu ô liu vào chảo mở
lửa vừa vừa cho dầu nóng,

Burrito Đậu (4 Phần Ăn)
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Bắp Rang (1 Phần Ăn)
Công thức căn bản: Cho khoảng
¼ chén bắp vào một bao giấy nhỏ
loại bao để mang thức ăn trưa.
Xếp miệng bao xuống hai lần đều
nhau. Để bao vào giữa microwave.
Nấu khoảng 2 phút trong
microwave, hoặc cho đến khi tiếng
nổ lốp bốp bắt đầu chậm lại. Đừng
rang bắp trong microwave quá
lâu vì như vậy bắp có thể bị cháy
và có mùi khét. Thưởng thức
những hột bắp giòn tan, với rất
nhiều chất xơ!

Để cho bắp rang có mùi vị thơm
ngon hơn, hãy thử cho vài thứ vào
gói bắp rang của bạn. Nhớ lắc đều
trước khi rang. Hãy thử những thứ
sau đây:








½ muỗng cà phê dầu cải hoặc
dầu thường, rắc vào một chút
quế, ca cao và đường
½ muỗng cà phê dầu cải, một
chút ớt bột và muối. Vắt vài
giọt chanh lên bắp sau khi xong
½ muỗng cà phê dầu ô liu, rắc
một chút parmesan cheese vụn
sau khi xong
⅛ chén men (cho vào sau khi
bắp đã xong).

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

4. Lấy một cái
tô
nhỏ pha 1
muỗng canh
dầu ăn, ¼ muỗng cà phê muối,
3 trái cà chua Roma, cắt hột lựu
tỏi, và vỏ chanh cùng với nước
1 trái zucchini cỡ vừa, cắt miếng
chanh.
vuông vừa ăn
5. Xát nước này lên thịt gà trong
½ búp thì là, cắt lát mỏng
khay. Rắc lên một chút tiêu đen.
1 ½ muỗng canh dầu ăn, chia
6. Nướng ở nhiệt độ 375 độ trong
làm hai
30 phút, kế đến đảo đều rau và
½ muỗng cà phê muối
cho lá hương thảo vào.
2 tép tỏi, băm thật nhuyễn
7. Nướng thêm 20 phút nữa hoặc
½ muỗng cà phê vỏ chanh
cho đến khi gà chín và rau mềm
½ muỗng canh nước chanh
và bắt đầu ngả qua màu nâu.
2 cái ức gà, không da, có xương
(khoảng 1 ¼ pound)
Tiêu đen xay
Cà rốt, khoai tây, củ cải vàng, củ
½ muỗng canh lá hương thảo
tươi băm nhỏ hoặc 1 muỗng cà cải tròn, hoặc Brussels sprout
phê lá khô

Gà và Rau Đút Lò của
Tuscan (2 Phần Ăn)












1. Mở lò trước cho nóng đến
375 độ.
2. Khi cắt lát búp thì là, nhớ rửa
sạch bên ngoài trước. Cắt phần
lá xanh và giữ lại phần màu
trắng của búp và các nhánh ngắn
nhỏ của thân ở trên.
3. Bỏ tất cả mọi thứ rau vào một
khay nướng lớn. Xóc với 2
muỗng canh dầu ăn và ¼ muỗng
cà phê muối. Xếp ức gà vào
khay với rau.

Hình của Alice Hennemen @ Flickr.com
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MÓN CHILI

Dễ Làm&Bổ Dưỡng

CÔNG THỨC CHÍNH

LÀM 4 PHẦN ĂN

NGUYÊN LIỆU CHÍNH:
½ —¾ lb THỊT (tùy ý)
2 chén RAU cắt nhỏ
¼ - ½ chén hành củ băm nhỏ
1-2 muỗng cà phê dầu ăn
TIÊU
½ muỗng cà phê muối
½ cup NƯỚC
2 lon ĐẬU ít sodium 14.5 oz, rửa
sạch và để ráo HOẶC 3 chén đậu
khô nấu chín
 1 lon cà chua cắt hột lựu 14.5 oz,
không bỏ nước, không thêm muối









 1 lon nước xốt cà chua 8 oz
 1 ½ - 2 muỗng canh ớt bột
 ½ muỗng cà phê LÁ THƠM

KHÔ
 1 oz sô cô la không ngọt hoặc 1
muỗng canh ca cao không ngọt
(tùy ý)
 Những thứ cho thêm tùy ý—kem
chua, phô mai bào nhỏ, ớt
jalapeno cắt lát, guacamole

 Thịt bò, heo, hoặc gà tây xay
 Thịt bò (loại bò bít tết), cắt

 Bí ngô
 Ô liu đen
 Khoai lang

 1/4 muỗng cà phê tiêu đen
 1/4 muỗng cà phê ớt cayenne
 1/4 muỗng cà phê ớt đỏ xay

miếng
 1 muỗng canh ớt đỏ chile

chipotle băm thật nhuyễn cho
vào nước xốt adobo
 1 lon ớt xanh nhỏ

ĐẬU

Tỏi
Cà rốt
Cần tây
Khoai tây
Bắp
Nấm
Ớt chuông

(trắng)

NƯỚC













 Garbanzo

(chickpea)
 Pinto
 Tây đỏ
 Lăng








Nước táo
Súp bò
Súp gà
Súp rau
Bia
Nước lã

 Húng quế
 Hột thì là Ai

khô



miếng vuông
Thịt vai heo, cắt miếng vuông
Thịt bò hầm
Đùi hoặc ức gà, không xương,
cắt miếng nhỏ
Thịt cừu, cắt miếng vuông

 Đen
 Cannellini

LÁ THƠM

TIÊU

RAU

METHỊT (tùy ý)

BẠN CÓ THỂ CHỌN:







Cập
Kinh giới ô
Oregano
Lá xạ hương
Mùi tàu
Ngải giấm

NẤU THẾ NÀO:
1. Lấy một cái nồi lớn, đổ
dầu vào cho nóng và nấu
THỊT mà bạn thích, với
RAU, và hành củ cho đến
khi thịt có màu nâu và rau
mềm.
2. Cho ĐẬU, cà chua có cả
nước, nước xốt cà chua,
NƯỚC, ớt bột, LÁ
THƠM KHÔ, TIÊU,
muối, và sô cô la (nếu
muốn) vào rồi khuấy đều.
Nấu cho sôi. Bớt lửa và
nấu riu riu, đậy nắp, nấu
20 phút nếu dùng thịt xay
hoặc 60 phút nếu dùng thịt
cắt miếng vuông. Thỉnh
thoảng quậy đều.
3. Ăn với những thứ cho
thêm khác tùy ý bạn thích.

CÁCH NẤU BẰNG
NỒI ĐẤT:
Nấu THỊT, RAU, và tỏi theo
như chỉ dẫn trong phần 1 ở
trên. Lấy một cái nồi đất lớn
khoảng 4 đến 5 quart cho thịt,
ĐẬU, cà chua, nước xốt cà
chua, ½ chén NƯỚC, ớt bột,
LÁ THƠM KHÔ, TIÊU,
và sô cô la (nếu muốn) vào.
Đậy nắp và nấu ở nhiệt độ
thấp từ 8 đến 10 tiếng hoặc
nhiệt độ cao từ 4 đến 5 tiếng.
Ăn với những thứ cho thêm
tùy ý.

