Bài Học 1: Huyết Áp

Từ lâu chúng ta đã biết rằng hấp thụ quá nhiều muối (sodium) trong thức ăn
là điều không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Điều này đưa đến sự gia tăng
nguy cơ bị cao áp huyết hay cao máu, là yếu tố của nguy cơ đưa đến bệnh
tim. Nhưng giảm lượng muối hấp thụ không chỉ có nghĩa là tránh dùng đến lọ
muối. Rất nhiều loại thức ăn chế biến và nấu sẵn có rất nhiều muối. Nấu ăn ở
nhà thường xuyên hơn sẽ giúp quý vị có thể bớt được lượng muối của mình,
mà không cần phải giảm hương vị của món ăn!


Những Hướng Dẫn về Dinh Dưỡng dành cho Người Mỹ năm 2010 đã sửa đổi lời khuyên
trước đó về lượng muối. Nay, tài liệu này đề nghị những người có nguy cơ cao bị cao áp
huyết không nên dùng quá 1500 mg muối mỗi ngày trong thức ăn và nước uống. Những
người có nguy cơ cao bao gồm bất cứ ai được chẩn đoán là bị cao áp huyết, tất cả mọi
người từ 50 tuổi trở lên, và người Mỹ gốc Phi. Tổng cộng, thành phần này chiếm khoảng
68% dân số người lớn của Hoa Kỳ!



Ngoài việc bớt lượng muối, còn một ý kiến hay là ăn nhiều thức ăn giàu chất potassium,
vốn có tác dụng bảo vệ đề phòng bệnh cao áp huyết. Những thực phẩm giàu chất
potassium có trong nhiều loại trái cây và rau, những thức ăn ít béo làm từ sữa và các loại
đậu. Nên ăn sáng và ăn vặt bằng trái cây, và ăn rau trong bữa trưa và bữa tối.



Những công thức nấu ăn ít muối vẫn có thể rất ngon! Có nhiều loại dược thảo và gia vị rất
ngon miệng có thể tạo nhiều hương vị cho thức ăn mà không cần phải tăng lượng muối.
Hãy xem phần “Gia Vị Không Có Muối” trong tập tài liệu của quý vị.



Những người tập thể dục thường xuyên, duy trì mức cân lành mạnh, và không uống quá
nhiều rượu bia cũng giảm được nguy cơ bị cao áp huyết. Hãy nhớ mỗi ngày nên đi bộ một
chút!
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Công Thức Nấu Ăn Ngon Miệng và Lành Mạnh
(Pots and Plans Recipes)

Trong mỗi công thức nấu ăn Ngon Miệng và Lành Mạnh, chúng tôi cố
gắng đưa ra những công thức ngon miệng, bổ dưỡng, dễ làm, và dùng
những nguyên liệu ít tốn kém. Bạn có thể nấu nhiều gấp đôi nếu muốn
để dành lại nhiều thức ăn, hay chỉ nấu một nửa nếu mỗi lần bạn chỉ
muốn ăn một ít. Ở cuối tập sách có ghi những điều cần biết về chất dinh
dưỡng của tất cả mọi công thức. Ở một vài chỗ bạn sẽ thấy một ô chữ
giống như này trong công thức:
Photo by Mink from flickr.com



Chỗ nào bạn nhìn thấy có vòng tròn này ghi chú bên
trong ô chữ, thì chỗ đó là sự chỉ dẫn về dinh dưỡng
hoặc chỉ dẫn về cách chuẩn bị cho công thức.

Chuẩn bị công thức nấu ăn với những nguyên liệu hiện đang có theo
mùa để nấu những bữa ăn ngon miệng hơn, và cũng giúp bạn tiết kiệm
được tiền mua thực phẩm. Mua những nguyên liệu đang có theo mùa
thường sẽ rẻ hơn. Chúng tôi đã soạn ra phần “hướng dẫn nấu ăn theo
mùa” với những biểu tượng để cho bạn biết những công thức nào thích
hợp với những mùa khác nhau như thế nào. Chúng tôi cũng tạo điều
kiện thuận lợi để sửa đổi một số công thức cho những mùa khác nhau.
Hãy dùng những biểu tượng này để tìm những công thức nấu ăn hợp với
từng mùa:

Mùa Thu
Mùa Đông
Mùa Xuân
Mùa Hè
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Hình Tảng Băng về Thành Phần Muối
Nếu bạn đang theo dõi số lượng sodium cho vào cơ thể, thì có lẽ bạn đã thận trọng để
không dùng lọ muối trên bàn ăn. Tuy nhiên, có thể bạn không biết rằng phần lớn lượng
muối chúng ta ăn đã có sẵn trong những thức ăn mà chúng ta mua về! Điều đó bao gồm cả
những thức ăn mua ở nhà hàng và ở chợ. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh
(CDC) đã công bố trong báo cáo của họ vào năm 2011 rằng người Mỹ trung bình chỉ sử
dụng 10% sodium từ muối khi nấu nướng hay trên bàn ăn! Hình “Tảng Băng về Thành
Phần Muối” cho thấy những thức ăn “ẩn khuất” bên dưới mặt nước, những thức ăn mà
chúng ta không nhận ra là chúng chứa rất nhiều chất sodium trong thức ăn của chúng ta. 10
loại thức ăn dưới đây chứa khoảng 40% lượng sodium mà chúng ta đem vào cơ thể!

Bánh mì

Các món thịt

Bánh mì
sandwich/burger

Pizza

Thịt gà vịt

Súp

Thịt Chế
Biến

Thức Ăn Vặt
Chế Biến

Các Món Pasta
Phô Mai
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Phương Pháp Dinh Dưỡng DASH

Phương Pháp Dinh Dưỡng DASH hay “Phương Pháp Dinh Dưỡng để Ngăn
Chận Bệnh Cao Áp Huyết” là một mô hình dinh dưỡng được trình bày
trong các cuộc nghiên cứu để giúp giảm áp huyết và tỷ lệ mắc bệnh cao áp
huyết*. Mô hình này chú trọng đến những thức ăn có ít muối và nhiều chất
potassium, magnesium và chất vôi. Để thực hiện cách ăn uống của quý vị
giống với mô hình DASH hơn, hãy thử làm theo một số đề nghị dưới đây:



Ăn thật nhiều trái cây và rau, là những thứ giàu chất potassium, magnesium, và
chất xơ (nhất là những loại trái cây và rau có màu xanh đậm và màu đỏ tươi hoặc
màu cam).



Ăn các loại hạt hoặc đậu trong hầu hết mọi ngày trong tuần, là những thứ có nhiều
chất magnesium, chất đạm và chất xơ.



Chọn các loại ngũ cốc (whole grains) vì chúng có nhiều chất xơ.



Mỗi ngày ăn vài phần thức ăn ít chất béo hoặc không béo làm từ sữa (hoặc tương
đương, chẳng hạn như sữa đậu nành có thêm chất dinh dưỡng) vốn có nhiều chất
vôi và chất đạm.

*http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/new_dash.pdf
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Nêm Nếm Không Dùng Muối
Hãy thử dùng các loại lá thơm (herbs) và gia vị khác khi nấu ăn ở nhà để tăng
thêm hương vị mà không cần phải cho muối. Dùng bảng hướng dẫn sau đây. Tìm
chỗ bán đồ cân ký trong chợ gần nhà bạn để mua những loại lá thơm và gia vị với
giá rẻ hơn. Chỉ mua những thứ bạn cần cho một vài công thức, để bạn có thể dùng
những gia vị đó khi chúng vẫn còn tươi tốt và có mùi vị thơm ngon và hàm lượng
chất dinh dưỡng cao.

Lá Thơm hoặc Gia Vị

Mùi Vị

Dùng Cho

Tiêu hột Jamaica (nguyên hột hoặc
xay nhuyễn)

Giống như mùi hạt nhục đậu
khấu, đinh hương, và quế
trộn chung

Hầu như bất cứ mọi món từ rau trộn
đến tráng miệng

Húng quế (lá tươi và khô, xay nhuyễn)

Vị ngọt, mùi hăng giống đinh
hương

Trứng, thịt, pesto, rau trộn, súp, món
hầm, các món cà chua

Nguyệt quế (lá khô, xay nhuyễn)

Mùi hăng, thơm

Thịt, các món muối chua, nước xốt,
súp, món hầm, rau

Hột Cần Tây (nguyên hột)

Mùi hăng mạnh, giống như
cần tây

Thay cho cần tây khi nấu; để có mùi
cho nước cà chua, nước xốt và súp

Rau mùi (lá tươi và khô)

Thơm hơn ngò tây, hơi có
mùi hồi

Trứng, cá, rau trộn, nước xốt, súp,
các món nhồi

Hẹ (tươi, đông lạnh)

Giống như hành củ

Các món khai vị, súp có sữa, trứng,
trang trí món ăn, rau trộn

Ngò (lá tươi)

Vị hăng, ngọt hoặc cay

Trong các món ăn của Trung Đông,
đông nam Á, Trung Hoa, Mỹ La
Tinh và Tây Ban Nha; nguyên liệu
thường dùng trong các món salsa
của Mễ

Quế (cây khô, xay nhuyễn)

Vị ngọt, mùi hăng

Trong các món ngọt, cà ri, món hầm

Mùi tàu (xay nhuyễn hoặc nguyên hột
giống hột ngò)

Vị hăng, ngọt hoặc cay
nhưng khác ngò

Trong bánh ngọt, bánh quy, bánh
mì, làm gia vị trong các món muối
chua hoặc trong món cà ri

Hột thì là Ai Cập (để nguyên hoặc
xay nhuyễn)

Giống như tiêu

Súp, món hầm, nước xốt

Bột cà ri (kết hợp nhiều loại gia vị)

Nhiều loại – có thể ngọt,
hăng, hoặc cay

Cà ri

Thì là (tươi, khô)

Mùi hăng, thơm

Bánh mì, phô mai, cá, rau trộn, nước
xốt, rau

Gừng (bột hoặc mài từ củ gừng tươi)

Giống như trộn chung
tiêu với vị ngọt

Bánh ngọt, bánh mì, bánh quy, cũng
như các món của Á Châu như món
xào

Kinh giới ô (lá tươi và khô, xay nhuyễn)

Mùi thơm, vị hơi đắng

Cottage cheese, cá, cừu, thịt gà vịt,
xúc xích, súp, món hầm, các món
nhồi, rau
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Bạc hà (tươi, khô)

Vị ngọt, nồng có hậu mát

Đồ uống, món tráng miệng, cá,
cừu, nước xốt, súp

Mustard (khô xay nhuyễn)

Mùi thơm

Thêm vào nước ướp hoặc nước
xốt rất ngon, cũng rất ngon khi
bôi lên thịt

Oregano (lá tươi và khô, xay nhuyễn)

Mùi thơm mạnh, vị hơi
đắng dễ chịu

Phô mai, trứng, cá, các món Ý,
thịt, nước xốt, súp, rau

Ớt đỏ (khô và xay nhuyễn)

Vị ngọt đến cay, hơi đắng

Trong các món Hung Gia Lợi kể
cả goulash, trong các món súp,
trong món khoai tây hoặc rau trộn
trứng, rất ngon khi rắc lên thịt
hoặc lên các món rau

Ngò tây (lá tươi quăn, lá ngò Ý tươi, mảnh
nhỏ)

Hơi giống tiêu

Trang trí, trộn với lá thơm, nước
xốt, súp, món hầm, các món trứng

Hương thảo (lá tươi và khô)

Vị tươi, ngọt

Món hầm, cá, cừu, rau trộn, hải
sản, súp, rau

Nghệ tây (khô)

Mùi hăng, thơm

Thêm hương vị và màu sắc cho
cơm, món hầm, cà ri và cá. Đây là
loại gia vị đắt tiền nhất thế giới
nhưng cũng may là chỉ cần dùng
một chút thôi!

Ngải đắng (lá tươi và khô, xay nhuyễn)

Mùi thơm, vị hơi đắng

Cá, thịt heo bò, gà vịt, rau trộn,
xúc xích, súp, các món nhồi

Savory (lá tươi và khô, xay nhuyễn)

Mùi thơm, vị hơi hăng

Thịt gà vịt, heo bò, rau trộn, nước
xốt, súp, các món nhồi, rau

Ngải giấm (lá tươi và khô)

Vị hơi cay, giống cây hồi

Trứng, thịt heo bò, các món muối
chua, thịt gà vịt, rau trộn, nước
xốt, cà chua

Lá xạ hương (lá tươi và khô, xay nhuyễn)

Mùi thơm, vị hăng

Món chowder, cá, thịt heo bò, gà
vịt, món hầm, các món nhồi, các
món cà chua

Nghệ (khô và xay nhuyễn)

Vị hăng, hơi đắng

Cà ri, các công thức của Ấn Độ.
Đây cũng là nguyên liệu chính
trong mustard kiểu Mỹ
("ballpark")

Cất Giữ Lá Thơm Tươi
Lá thơm tươi có thể tăng thêm rất nhiều hương vị cho món ăn, và là cách rất tốt để tăng hương
vị mà không phải thêm muối. Khi bạn mua một hộp lá thơm tươi, có thể là bạn sẽ không dùng
hết cả hộp trong một công thức. Điều này có nghĩa là phải cất giữ lá thơm để dùng về sau. Với
những loại lá thơm mảnh mai như ngò, húng quế, hay ngò tây, bạn có thể cắt cuống và ngâm
vào một ly nước cạn. Húng quế có thể để ở bàn bếp, còn những loại khác
nên cất trong tủ lạnh. Hoặc bạn có thể quấn chúng lại bằng khăn giấy ẩm
và đựng trong bao nhựa có đồ kéo đóng mở trên miệng bao và cất chúng
vào tủ lạnh. Với những loại thuộc “dạng gỗ” như hương thảo và lá xạ
hương, có thể chỉ cần để rời trong bao ny lông và cất vào tủ lạnh.
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Pita Pizza (1 Phần Ăn)
Thay vì mua pizza ở ngoài, hãy thử
làm món pizza đơn giản này.







1 ổ bánh pita làm bằng bột lúa mì
¼ chén xốt cà chua (xem công thức
làm nước xốt cà chua trong tập
sách này hoặc dùng một lọ nước
xốt cà chua ít sodium)
¼ chén mozzarella cheese
1 muỗng cà phê oregano
Bất cứ thứ gì khác bạn muốn bỏ
vào pizza của bạn! Thử cho ớt
chuông (bell pepper) cắt lát, hành
củ, nấm, cà chua tươi, zucchini, cà
tím, rau spinach, hay húng quế
tươi cắt nhỏ

1. Mở lò nướng 400 độ.
2. Rưới đều nước xốt cà chua lên
khắp ổ bánh pita. Cho thêm những
thứ bạn thích để làm pizza vào!
3. Rắc mozzarella cheese lên ổ bánh
pita, và cho thêm oregano lên trên
lớp phô mai.
4. Nướng từ 8-10 phút hoặc cho đến
khi phô mai chảy ra.

2. Trộn với hành củ, cần tây, mayo,
nước chanh, thì là, và tiêu. Xay thêm
vài lần cho đến khi thật nhuyễn.
3. Quết lên bánh mì ổ hoặc bánh mì lát
nướng làm bằng lúa mì cùng với món
gia vị bạn thích trải trên mặt, sau đó
cùng thưởng thức.

Chickpea Spread (3 Phần Ăn)








1 lon đậu chickpea (đậu garbanzo),
rửa sạch và để ráo nước
½ củ hành, cắt nhỏ
1 cây cần tây, cắt nhỏ
1 muỗng canh mayonnaise
1 muỗng canh nước chanh
1 muỗng cà phê thì là khô
Tiêu và một chút muối

1. Rửa sạch đậu chickpea và để cho ráo
nước. Cho vào máy xay thức ăn và
xay nhuyễn.
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Chunky Guacamole (4 Phần
Ăn)

1. Lấy một cái tô cỡ vừa,

Sửa đổi từ một công thức đăng trong
www.allrecipes.com









trộn chung trái bơ, nước
chanh và muối.
2. Cho hết những nguyên liệu còn
lại vào trộn thật đều.
3. Món này để chấm ăn hoặc ăn
chung với burritos, tacos,
quesadillas, v.v.

1 trái bơ chín, bỏ hột và nghiền nát
½ trái chanh nhỏ, vắt lấy nước
¼ chén hành củ cắt hột lựu
2 muỗng canh ngò tươi
1 trái cà chua Roma, cắt hột lựu
1 tép tỏi băm nhuyễn
1 tí ớt cayenne xay (tùy ý)
Muối để nêm

Salsa Làm Trong 10 Phút
(5 Phần Ăn)










2 trái cà chua lớn, cắt hột lựu
½ trái ớt jalapeno bỏ hột và
băm nhuyễn (tùy ý)
1 muỗng canh củ hành đỏ,
băm nhuyễn
1 muỗng canh ngò tươi, băm
nhuyễn
1 tép tỏi, băm nhuyễn



1 muỗng canh dầu ô liu
Một chút tiêu
Muối để nêm

1. Lấy một cái tô nhỏ, trộn chung cà
chua với ớt, jalapeno, củ hành đỏ,
ngò, tỏi, dầu ô liu, muối và tiêu.
2. Bỏ vào tủ lạnh đến khi nào
muốn ăn.

Chất dầu trong ớt jalapeno có thể gây khó chịu cho da của quý vị.
Tránh đụng vào hột và lớp màng bên trong khi làm ớt. Hãy đeo
bao tay cao su, hoặc dùng muỗng lấy hột ớt ra.

Khi nói về muối, món chip dip là một trong những kẻ thù đáng sợ nhất! Các loại dip bằng đậu
pha sẵn, dip phô mai chế biến sẵn, và salsa đựng trong hũ bày bán ở chợ có thể có lượng muối
rất cao. Để giúp cho món dip của quý vị ít muối, hãy dùng các nguyên liệu tươi và tự làm lấy
loại dip đơn giản cùng với những nguyên liệu khác để tăng thêm hương vị! Các công thức
trong trang này là hai thí dụ tiêu biểu. Hãy dùng những công thức linh hoạt này để làm dip ăn
cùng với tortilla chip, tự làm taco, hoặc để trang trí món gà hay cá đút lò. Hãy sáng tạo!
Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation
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Một muỗng cà phê muối chứa khoảng 2300 mg chất mặn. Nên nhớ rằng
những người có nguy cơ cao bị cao áp huyết, bao gồm bất cứ ai từ 50 tuổi
trở lên, phần Hướng Dẫn Về Dinh Dưỡng khuyên không nên dùng trên
1500 mg muối mỗi ngày, tức là khoảng ⅔ muỗng cà phê!

Cách làm khác:
 Phi hành cắt hột lựu cho thơm
trước khi cho tỏi (cho thêm
½ muỗng canh dầu ăn).
 Cho 2 muỗng cà phê lá thơm
khô (húng quế và oregano rất
hợp).
 Làm nước xốt thịt bằng cách
cho thịt gà tây hoặc thịt bò xay
không mỡ. Chỉ cần nấu thịt
trước, vớt hết mỡ, kế đến cho
tỏi và tiếp tục làm theo công
thức.
 Cho zucchini cắt hột lựu, ớt
trái, nấm hoặc rau khác.
 Cho ¼ chén húng quế tươi, cắt
nhỏ vào công thức căn bản sau
khi tắt bếp.
 Dùng cà chua nướng thay vì
cà chua thường để có mùi
khói.

Nước Xốt Cà Chua Làm
Trong 10 Phút
Công thức của Kate Schenk, CN





½ muỗng canh dầu ô liu
2 tép tỏi, băm nhuyễn
1 lon cà chua xay 14 ounce
(lấy loại không có muối)
Muối và tiêu để nêm

1. Lấy một cái nồi cỡ vừa, cho
dầu ô liu vào, mở lửa vừa.
Cho tỏi vào phi 30 giây.
2. Cho cà chua xay vào và
nấu riu riu. Đậy nắp lại
nấu 10 phút, thỉnh thoảng
khuấy đều.
3. Nêm muối và tiêu cho
vừa ăn.



Tìm loại nước xốt cà chua không có muối để bạn có thể
nêm vừa ăn cho nước xốt này. Món nước xốt này không
những chỉ có rất ít sodium, nhưng chỉ nửa chén cũng đã có
400 mg potassium!

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation
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Đậu Đen và Bắp Trộn Ăn Với
Taco (2 Phần Ăn)











1 chén đậu đen hộp, rửa sạch
và để ráo
½ chén bắp đông lạnh, để tan
đá
1 trái cà chua, cắt hột lựu
½ trái bơ, cắt hột lựu
2 muỗng canh ngò tươi
1 muỗng canh nước chanh
1 muỗng canh nước xốt taco
(xem cách tự làm ở bên dưới,
hoặc mua loại làm sẵn)
½ chén phô mai Monterey
Jack bào nhỏ
½ búp rau xà lách Đà Lạt
hoặc xà lách lá dài, cắt sợi

Nước Xốt Taco Tự Làm










1 muỗng canh bột ớt
½ muỗng cà phê bột tỏi
¼ muỗng cà phê bột hành củ
¼ muỗng cà phê ớt đỏ xay
½ muỗng cà phê oregano
½ muỗng cà phê bột ớt đỏ paprika
1 ½ muỗng cà phê hột thì là
1 muỗng cà phê muối
1 muỗng cà phê tiêu đen

1. Lấy một cái tô nhỏ trộn đều
bảy thứ nguyên liệu đầu tiên
(đến nước xốt taco).
2. Rưới lên rau xà lách cắt sợi.
Rắc phô mai và rưới salsa lên
trên mặt.
Vào mùa thu, bạn có thể khoét trái
Một cách làm khác là dùng
rau bắp cải để cuốn taco.
Thử trụng sơ vài lá bắp cải
trong nước sôi khoảng 60
giây, rồi vớt ra, để ráo và cuốn nhân
vào trong.



cà chua ra và nhồi dưa
leo cắt hột lựu vào trong

chung với nhau.
2. Đựng trong hộp kín để ở chỗ khô
ráo, thoáng mát.
3. Ăn chung với burritos, tacos,
quesadillas, súp và nhiều món khác!

1. Trộn đều tất cả các nguyên liệu
Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation
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3. Trong khi nấu
thịt bò, chuẩn
bị rau theo
 1 chén gạo, nấu theo cách hướng
như hướng
dẫn ghi trên bao
dẫn.
(thử dùng gạo lứt)
4. Cũng dùng cái nồi đó, cho vào
 ¾-1 lb thịt bò cắt sợi
1 muỗng canh dầu ô liu đun
 1 trái cà tím nhỏ, cắt sợi
nóng. Cho ớt chuông và cà tím
 1 trái ớt chuông đỏ, cắt sợi mỏng
vào, đảo thường xuyên trong 2
 4 cây hành lá, cắt làm 3 khúc
-3 phút.
 1 muỗng canh bột mì
5. Cho hành lá vào và nấu chung
 4 tép tỏi, băm nhuyễn
thêm 3-5 phút.
 1 miếng gừng 1 ½ inch,
6. Khi rau sắp xong rắc vào
băm nhuyễn
1 muỗng canh bột mì và đảo
 ½ chén nước gà ít sodium
đều. Sau đó đổ nước xốt đã
 3 muỗng canh nước tương ít
làm sẵn vào nồi và đảo cho đến
sodium
khi bột mì quyện lại.
 ⅓ chén hạt điều hoặc đậu phộng
7. Ăn với cơm.
1. Lấy một tô nhỏ để làm nước xốt.
Trộn chung nước gà, nước
tương, tỏi và gừng băm nhuyễn.
Để qua một bên.
2. Lấy một cái chảo lớn cho 1
muỗng
Bắp cải, nấm
canh dầu ô liu vào mở lửa vừa.
Cho thịt bò vào và
nấu
Rau cải, lá củ cải đường
5-7 phút hoặc cho
đến khi thịt hết màu
hồng nhưng vẫn còn
mềm. Đổ dầu và
nước vào nồi và để
thịt qua một bên.

Thịt Bò Cà Tím (4 Phần Ăn)

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation
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Đậu Lăng nấu với Củ Dền
Sửa đổi từ công thức của Urban Pantry,
Amy Pennington








2 muỗng cà phê dầu ô liu
1 tép tỏi, băm nhỏ
½ củ hành tím, băm nhuyễn
1 chén Đậu Lăng Pháp khô
½ muỗng cà phê muối
3 củ dền cỡ vừa, chà ngoài
vỏ cho sạch và cắt bỏ cuống
15 lá bạc hà, băm sơ hoặc
2 muỗng cà phê thì là khô

Nước Xốt
 3 muỗng canh dầu ô liu
 2 muỗng canh rượu vang đỏ
 1 muỗng cà phê Dijon Mustard
 Tiêu xay
 Muối để nêm

5.

6.
7.

1. Lấy một cái nồi cỡ vừa, bỏ dầu ô
8.
liu vào, mở lửa vừa. Phi hành và
tỏi, trong 5-7 phút cho mềm.
2. Cho đậu lăng, muối, và khoảng
2 chén nước, hoặc cho nước
ngập đậu.
3. Đun sôi và mở lửa xuống riu riu.
Đậy nắp nấu 20-25 phút cho đến
khi đậu lăng chín nhưng hột vẫn
còn chắc. Đổ nước dư ra.
4. Trong khi đó, lấy một cái nồi cỡ
vừa, nấu nước sôi. Cho củ dền

nguyên củ vào và nấu cho đến
khi mềm và có thể dùng dao
đâm xuyên qua. Thời gian nấu
sẽ khác nhau rất nhiều tùy theo
củ dền lớn hay nhỏ, vì vậy hãy
thử củ dền lần đầu sau 20 phút
và sau đó cứ 10 phút thử lại một
lần.
Khi củ dền chín, để hơi nguội rồi
lột vỏ bằng khăn giấy hoặc bằng
tay dưới vòi nước lạnh đang
chảy. Cắt củ dền thành cục
vuông ½ inch.
Lấy một tô lớn, quậy chung các
nguyên liệu làm nước xốt.
Cho đậu lăng, củ dền, và bạc
hà hoặc thì là vào rồi đảo nhẹ
cho đều.
Ăn lạnh hoặc ở nhiệt độ bình
thường.

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

Dễ Làm&Bổ Dưỡng

CÔNG THỨC CHÍNH

LÀM 4 PHẦN ĂN

NGUYÊN LIỆU CHÍNH:
1-2 muỗng canh dầu cải hoặc
dầu ô liu
 ¼ - ½ chén hành củ băm nhỏ
 1-2 tép tỏi (tùy ý)


CHẤT ĐẠM tùy chọn
(chọn 1 hoặc nhiều nguyên
liệu)
 4 chén NƯỚC SÚP
 1 ½-2 chén RAU, cắt nhỏ







Cà rốt
Cần tây
Bắp cải
Cà chua (loại
đóng hộp
cũng được!)
Ớt chuông
Đậu hột
Nấm
Zucchini

















Đậu cô ve
Bí đỏ
Rau xanh (cải
lá, cải xoăn,
spinach, v.v.)
Cà tím
Măng tây
Tỏi tây
Củ cải vàng

Nước Cà Chua — một lon
cà chua xay nhuyễn thật đặc
ít sodium 6 oz một lon cà
chua cắt nhỏ cùng với nước
(ít sodium) 16 oz và
2 ½ chén nước lạnh thường

 Lá nguyệt quế

KHÔ

Nước Súp nấu từ Thịt Gà,
Thịt Bò, hay Rau—1 quart
(4 chén) mua ở tiệm hoặc tự
làm ở nhà. Luôn luôn tìm
những thực phẩm có ít
sodium khi mua.

TINH BỘT

 Đậu hũ loại rất cứng (cắt thành
bò, xúc xích, thịt gà hoặc gà
cục vuông ½ inch) - ½ chén
tây, ¼ - ½ lb (tùy ý)
 Đậu—1 lon, rửa sạch hoặc
 Bất cứ loại thịt nào đã nấu chín
½ chén đậu khô (ngâm nước
- ½ chén
8-12 tiếng trong tủ lạnh, sau
 Đậu lăng—khô, ½ chén
đó rửa sạch)

LÁ THƠM

CHẤT ĐẠM



RAU

 Thịt sống chẳng hạn như thịt

NƯỚC SÚP

BẠN CÓ THỂ CHỌN:








(rất ngon khi
cho vào các
món súp)
Húng quế
Ngò tây
Lá xạ hương
Ngải giấm
Kinh giới ô
Bột tiêu chanh

NẤU THẾ NÀO:
1. Cho dầu vào một nồi
lớn (cỡ 3 qt trở lên)
mở lửa cho nóng.
2. Cho hành và tỏi vào
phi cho mềm.
3. Nếu dùng CHẤT
ĐẠM là thịt sống, thì
bỏ thịt vào nồi và
chiên vàng.
4. Đổ NƯỚC SÚP vào.
5. Cho thêm CHẤT ĐẠM
(không phải thịt sống),
RAU thái nhỏ, LÁ
THƠM KHÔ, và muối
& tiêu.
6. Nấu cho sôi, bớt lửa
và nấu riu riu trong 30
-40 phút. Nếu dùng
đậu khô, nấu riu riu
trong 1 tiếng rưỡi.
7. Khi nào đã chín, cho
một chút TINH
BỘT vào tô và múc
súp đổ vào.

CÁCH NẤU BẰNG
NỒI ĐẤT:

Phi thơm các nguyên liệu ở
bước 1 nếu muốn. Cho tất cả
các nguyên liệu vào nồi đất
và nấu riu riu từ 5-7 tiếng.
 Pasta, nấu chín
nấu chín
chín
Nếu dùng đậu khô, ngâm đậu
 Gạo lứt, nấu chín  Mì trứng, nấu chín  Khoai tây (cắt
 Gạo wild rice
 Bắp, đóng lon,
hột lựu, chung
trước, có thể cần nấu thêm 30
trộn, nấu chín
tươi hoặc đông
với RAU)
-60 phút nữa để chắc chắn
Chicken
Brigade—Seattle, WABulgur,
through
grant fromđậu
AARP
Foundation
Created
Bo bo,bynấu
chín Souplạnh
nấuachín
chín.
 Diêm mạch,
 Bột couscous, nấu  Farro, nấu chín
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MÓN HẦM

Dễ Làm&Bổ Dưỡng

CÔNG THỨC CHÍNH

NGUYÊN LIỆU CHÍNH:
 ½ chén hành củ, cắt hột lựu
 2 muỗng canh dầu cải hoặc dầu ô liu
 ¾ lb hay 1 ½ chén CHẤT ĐẠM,

 LÁ THƠM—2-4 muỗng cà phê bột

khô hoặc 3-4 muỗng canh lá tươi,
(cắt nhỏ)
sống hoặc chín
 NGŨ CỐC/TINH BỘT tùy chọn
 2-3 chén RAU, tươi cắt nhỏ, đông
(xem bên dưới)
lạnh, hoặc trong lon rửa sạch và để ráo  ¾ chén một hay nhiều loại GIA VỊ
 Các nguyên liệu làm NƯỚC XỐT
TRẢI TRÊN MẶT
(xem bên dưới)

NGŨ CỐC/
TINH BỘT

LÁ THƠM

RAU

CHẤT ĐẠM

BẠN CÓ THỂ CHỌN:


thịt bò, gà tây, thịt gà xay
hoặc xúc xích
thịt gà, gà tây thịt bò, hay thịt
heo, cắt miếng vừa ăn
cá ngừ, cá hồi hay thịt gà
(2 lon)














Nấm
Đậu hột
Ớt chuông
Zucchini
Bí (loại màu vàng, vị giống bí
ngô hay loại khác)
Rau broccoli
Spinach (hoặc rau khác)
Măng tây
Rau đông lạnh nhiều loại
Đậu cô ve







Húng quế
Lá xạ hương
Oregano
Bột cà ri
Ngải đắng






























Kinh giới ô
Thì là
Hẹ
Ngò tây
Ngò

thịt jăm bông, cắt cục vuông
đậu hũ loại cứng, cắt cục
vuông 1”
đậu hộp, rửa sạch và để ráo
đậu nấu chín

Cần tây
Cà rốt
Đậu nành Nhật, bỏ vỏ
(đậu nành)
Súp lơ
Bắp cải
Trái ô liu
Bắp
Cà tím
Cà chua hộp, cắt hột lựu
(để ráo nước)






Bột tỏi
Ngải giấm
Hột thì là Ai Cập
Gia vị taco

NẤU THẾ NÀO:
1. Mở lò 350°
2. Lấy một cái nồi lớn để trên
lửa vừa vừa đến hơi lớn. Nếu
dùng CHẤT ĐẠM sống, thì
cho thịt vào nồi và nấu đến
khi thịt hết màu hồng.
3. Cho ½ chén hành củ cắt
hột lựu và 2 muỗng canh
dầu cải hoặc dầu ô liu vào
nồi.
4. Cho RAU tươi vào nồi
và xào nhanh tay đến khi
hơi mềm.
5. Kế đến, cho RAU đông
lạnh hay đóng hộp vào
và đảo đều.
6. Xem những cách làm
NƯỚC XỐT ở trang kế
tiếp và làm theo những
hướng dẫn theo ý thích của
quý vị.
7. Cho LÁ THƠM và nêm
thêm muối và tiêu; khuấy
đều.
8. Xịt dầu ăn hoặc tráng một
lớp dầu mỏng lên khay
nướng 9 x 13 inch (hoặc
tương đương với 3 quart).
9. Trộn NGŨ CỐC/TINH
BỘT với chất đạm/rau trộn,
và múc vào khay để sẵn.
10. Rắc GIA VỊ TRÊN MẶT.
Đậy lại, bỏ vào tầng dưới và
nướng ở nhiệt độ 350 độ
trong 30-45 phút hoặc cho
đến khi thấy sủi tăm.

1 chén gạo trắng chưa nấu
 2 chén khoai tây sống, cắt lát
¾ chén gạo lứt chưa nấu
hoặc cắt hột lựu
3 chén pasta hoặc mì trứng nấu  12 cái bánh tortilla làm bằng
chín (làm bằng lúa mì hay loại
bắp hoặc 6-8 cái tortillas làm
thường) LƯU Ý: chỉ nấu ¾ thời
bằng bột mì, xé ra nếu cần
Created
bynhư
Chicken
Soup Brigade—Seattle,
through
gian theo
cách hướng
dẫn  2 chén boWA
bo nấu
chín a grant from AARP Foundation
ghi trên bao
 2 chén diêm mạch nấu chín
14 kê nấu chín
 2 chén hột

XEM TIẾP
BÊN KIA

GIA VỊ
TRÊN MẶT







Phô mai bào nhỏ
Vụn bánh mì
Bánh mặn bóp vụn
Ngũ cốc bóp vụn
Hột hướng dương







Hạnh nhân cắt miếng
Hạt lanh
Mầm lúa mì
Hột mè
Các loạt hạt

LƯU Ý 1: Nếu dùng cơm, hãy
đậy chặt khay bằng nắp hoặc
bằng giấy bạc để nướng.

2 chén nước xốt spaghetti (ít sodium)
HOẶC
1 lon nước xốt cà chua + 1 lon cà chua cắt
hột lựu không bỏ nước (không thêm muối)

LƯU Ý 2: món hầm làm bằng
gạo lứt sẽ phải nướng lâu hơn,
khoảng 45-60 phút.

Rắc ¼ chén bột mì lên trên chất đạm/rau trộn và đảo
cho bột bọc lớp ngoài.
Cho 2 chén nước súp gà, bò, hay rau; nấu lửa riu riu và nấu trong 1 phút đồng thời quậy
đều cho nước xốt đặc lại.

Rắc ¼ chén bột mì lên trên chất đạm/
rau trộn và đảo cho bột bọc lớp ngoài.
Cho 2 chén sữa; nấu lửa riu riu và nấu trong 1 phút
đồng thời quậy đều cho nước xốt đặc lại.

CÓ PHÔ
MAI

HƠI SỀN
SỆT

LÀM BẰNG
NƯỚC SÚP

CÀ CHUA

CHỌN MÓN NƯỚC XỐT:

Làm theo cách hướng
dẫn làm nước xốt sền
sệt, sau đó cho 3/4
chén phô mai bào
nhỏ vào và quậy đều
cho tan.

MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ MÓN HẦM ĐỂ GIÚP BẠN BẮT ĐẦU:
1. Thịt bò cắt cục vuông, nấm tươi, đậu hột
lạnh, mì trứng và sữa với thì là và rắc bánh
đông lạnh, mì trứng và nước súp bò nêm
mặn bóp vụn lên trên.
thêm lá xạ hương và húng quế và rắc vụn
5. Pasta Ý Đút Lò: Thịt bò xay, ô liu đen
bánh mì lên trên.
trong hộp, ớt chuông, tỏi, nấm tươi, pasta
và nước xốt cà chua và cà chua hộp, cắt
2. Món Hầm Cà Ri Ấn Độ: Thịt gà hoặc
đậu garbanzo, rau súp lơ, đậu hột đông
hột lựu, với oregano và húng quế và rắc
lạnh, ớt chuông đỏ, khoai tây và sữa với
mozzarella cheese bào nhỏ lên trên.
bột cà ri và rắc vụn bánh mì hoặc bánh
6. Món Hầm Enchilada: Thịt bò hoặc gà tây
mặn bóp vụn lên trên.
xay và đậu tây hộp, ô liu đen trong hộp, cà
3. Thịt heo và thịt gà xay, tỏi tươi, zucchini,
chua hộp cắt hột lựu (để ráo), tortilla làm
arugula và khoai tây với lá xạ hương,
bằng bắp và nước xốt enchilada, không
oregano, húng quế và ớt cayenne, rắc vụn
nêm thêm gia vị khác, rắc phô mai bào nhỏ
bánh mì và parmesan cheese bào nhỏ lên
lên trên.
trên.
Created
by Chicken
Brigade—Seattle,
WA through a grant from AARP Foundation
4. Cá Ngừ
Hầm:
Cá ngừ Soup
hộp, đậu
hột đông
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Thịt Bò
Cà Tím

Chickpea
Spread

Đậu Đen &
Bắp Trộn
Ăn Với
Taco

16

36

Salsa

Nước Xốt
Cà Chua

114

314

Pita Pizza

Gia Vị
Taco

360

90

Đậu Lăng
& Củ Dền
Trộn

Guacamole

435

262

304

4

3

8

14

7

13

4

16

0.5

0.5

4

2

1

3.5

0.4

7

17

2.5

50

47

7

54

44

33

8

1.5

13

7.5

1

5.5

4

5

4

0.5

12

15

1

26

12

15

311

283

120

636

600

150

410

277

770

464

127

130

834

307

844

568

952

15

14

214

44

34

404

218

204

0

0

22

0

0

50

3

25

Bão
Lượng Hòa
Chất Chất Lượng Lượng Chất SodiCalories Béo Béo CHO Đường Đạm um Potassium Phosphorus Lượng
Công Thức (cal)
(g)
(g)
(g)
(g)
(g) (mg)
(mg)
(mg)
Mỡ (mg)

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

Lượng sodium là cho mỗi
1 muỗng cà phê gia vị trộn

Không bao gồm những
chọn lựa về rau

Nhận Xét

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