Bài Học 6: Đường
Ngày nay thức ăn nào cũng có đường. Có những thứ rõ ràng là có đường như bánh
ngọt, kẹo và bánh quy, hay nước soda và nước trái cây có đường. Nhưng có khi nó
còn ngụy trang như là những thức ăn lành mạnh. Chẳng hạn như, một số loại nước
nghe có vẻ lành mạnh và ya ua, sẽ rất tốt nếu như chúng không có quá nhiều
đường! Vấn đề là ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe của chúng ta, và có
thể làm tăng nguy cơ bị nhiều bệnh kinh niên. Hãy xem các trang của tập tài liệu
này để biết được những thứ lành mạnh hơn của một số loại nước, món tráng
miệng và thức ăn vặt có cho thêm đường mà quý vị ưa thích!



Trong 30 năm qua, số lượng nước uống có đường được tiêu thụ ở Hoa Kỳ đã gia
tăng. Một người Mỹ trung bình mỗi ngày hấp thụ từ 100—200 calorie chỉ tính
trong nước uống có đường mà thôi! Con số đó nghe có vẻ không nhiều, nhưng
trong thời gian một năm, số 100 calorie dư ra mỗi ngày có thể làm tăng mức cân lên
10 pound chỉ trong 1 năm mà thôi!



Có những bằng chứng thuyết phục cho thấy đường góp phần làm tăng nguy cơ bị
bệnh tiểu đường loại 2. Trong một nghiên cứu, những phụ nữ nói rằng họ chỉ uống
1 hay nhiều lon soda hay nước trái cây có đường mỗi ngày đều có nguy cơ bị bệnh
tiểu đường cao gấp đôi những người hầu như không uống những loại nước này. Đồ
ngọt rõ ràng là không tốt cho sức khỏe của chúng ta! Và thậm chí không cần phải
dùng nhiều thì mới đáng lo. Hãy xem những công thức ăn uống trong tập tài liệu
này cho những loại đồ uống lành mạnh hơn chỉ có rất ít hoặc không có đường.



Hấp thụ quá nhiều chất đường còn bị xem là có liên quan đến việc tăng cân và nguy
cơ bị bệnh mập phì, cũng như là cách ăn uống kém chất dinh dưỡng. Hãy thỏa mãn
cơn thèm ngọt bằng một số món tráng miệng thay thế lành mạnh trong những
trang này!
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Choosing Your Drink
Vì nước uống là một trong những nguồn cung cấp đường chính trong bữa ăn của chúng ta, nếu chúng ta bắt đầu
bằng cách tìm hiểu xem loại nào có nhiều đường và loại nào có ít đường sẽ là một điều tốt. Để cho dễ hiểu hơn,
một nhóm gọi là “Ban Hướng Dẫn Về Nước Uống”* đã được thành lập để giải thích những loại nước uống nào nên
chọn nhiều, và những loại nước nào nên bớt uống để tốt nhất cho sức khỏe. Ban này gồm có các chuyên gia trong
lãnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Hãy xem những chọn lựa tốt nhất và dở nhất dưới đây. Xem trang kế tiếp để
biết một số cách thú vị tăng thêm hương vị cho nước uống mà không cần phải cho quá nhiều đường.

Mức 1: Nước Lọc

Nước lọc là sự chọn lựa tốt
nhất, và nên là nguồn hấp thụ
chất lỏng chính cho chúng ta!

Mức 2: Cà Phê và Trà không
đường

Mức tốt kế tiếp là cà phê và trà
không cho đường hay chỉ cho
rất ít đường.

Mức 3: Sữa Không Béo, Ít Béo, Cách chọn lựa này giàu chất
hoặc Sữa Đậu Nành (nếu có
dinh dưỡng (có chất đạm, chất
thêm chất dinh dưỡng)
vôi và vitamin D), nhưng có thể
làm tăng nhanh số calorie.

Mức 4: Các Loại Nước “Diet”

Mặc dù hầu hết những chất
ngọt có trong các loại nước
“Diet” đều khá ăn toàn, nhưng
chúng không cho chúng ta một
chất dinh dưỡng nào.

Mức 5: Nước Trái Cây và Rau
Củ, Sữa Nhiều Chất Béo và
Nước Uống Thể Thao

Tuy rằng nghe có vẻ là một sự
chọn lựa tốt, nhưng thật ra chỉ
nên thỉnh thoảng uống nước
trái cây mà thôi. Vì nó có rất
nhiều đường!

Mức 6: Nước Soda Thường

Hãy uống ít thôi!!

Diet
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*Read more about the Beverage Guidance Panel at http://www.cpc.unc.edu/projects/beverage

Những Món Thay Cho Đồ Ngọt

NƯỚC CHANH LẠNH
Bỏ vài lát chanh vàng, chanh
xanh hoặc cam vào một ly nước
lạnh để tăng thêm hương vị
tươi mát của chanh.

SỮA QUẾ
Cho một ly sữa ít béo hoặc
không béo vào microwave nấu
cho đến khi bốc khói, rồi quấy
chung với một chút quế và
vani hay hạnh nhân.

NƯỚC DƯA LEO-BẠC HÀ
Cho vài lát dưa leo với ít lá bạc
hà rồi đổ nước lạnh vào sẽ có ly
nước uống thật sảng khoái
trong mùa hè.

NƯỚC TRÁI CÂY CÓ GA
Đổ vào ly 3/4 nước có ga
(sparkling water) hiệu nào cũng
được. 1/4 ly còn lại hãy đổ
nước cam hay nước
TRÀ ĐÁ
cranberry vào.
Pha trà đen hoặc trà xanh mà
bạn thích. Đổ đá vào đầy một ly
lớn. Cho 1 muỗng cà phê đường
vào quấy đều và thưởng thức!
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Kem Trái Cây Blueberry-Cam
1. Trộn chung đường, vỏ
cam và ya-ua vào rồi
dùng muỗng hoặc đồ đánh
trứng (whisk) quậy đều.
2. Sau đó lấy muỗng múc từng
thứ cho vào ly theo thứ tự như
sau: ya-ua đã quậy, blueberry,
cam cắt nhỏ.
3. Trên mặt cho
granola hoặc
ngũ cốc khô.
Ăn ngay.

(1 Phần Ăn)








1 muỗng cà phê đường
¼ muỗng cà phê vỏ cam
1 lon ya-ua không mùi vị, loại
ít béo (plain lowfat yogurt)
(khoảng 7 oz) (thử dùng loại
Greek nếu không quá mắc)
½ chén blueberry tươi
½ chén cam cắt nhỏ
2 muỗng canh granola hoặc
ngũ cốc khô, nguyên hạt

warm (giữ ấm)”,
rồi để như vậy
qua đêm (hay
khoảng 8 tiếng).
3. Sáng hôm sau
là bạn có thể
thưởng thức
tô cháo yến
mạch nóng thật
thơm ngon!

Cháo Yến Mạch Táo
(4 Phần Ăn)







2 trái táo, cắt nhỏ
1 chén yến mạch
3 chén sữa (loại không béo
hay 1% chất béo)
½ muỗng cà phê quế
¼ muỗng cà phê hạt nhục
đậu khấu
2 muỗng canh đường vàng

Hình của _e.t @ flicker.com

Nhiều loại thức ăn sáng thường
có rất nhiều đường (thí dụ như
bánh muffin, bánh scone, ngũ cốc
ngọt hay những món bánh nướng khác).
Món cháo yến mạch này ít đường có rất
nhiều vị ngọt tự nhiên mà không cần cho
thêm nhiều đường. Bạn không thích táo?
Hãy thử dùng những loại trái cây khác
trong món ăn dễ dàng này.



1. Bỏ táo cắt nhỏ vào dưới đáy
của nồi đất (crock pot). Cho
yến mạch, sữa, quế, hạt nhục
đậu khấu và đường vàng vào
quậy đều.
2. Để nhiệt độ của nồi đất ở mức
thấp và nấu trong 2 tiếng. Sau
2 tiếng, mở qua nút “keep
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Cá Ngừ Trộn Rau
(4 Phần Ăn)
Sửa đổi từ công thức đăng trong
www.eatingwell.com














Một lon đậu tùy chọn,
rửa sạch (đậu cannellini,
great northern,
chickpea, black-eyed
 4 chén rau xanh tùy chọn
hay kidney)
 Muối và tiêu để nêm
1 lon cá ngừ miếng, loại có
 1 trái bơ, gọt vỏ, bỏ hột,
nước (water-packed chunk
và cắt nhỏ (tùy ý)
light tuna), gạn hết nước
trong lon và giằm nhỏ
1 trái ớt chuông nhỏ, cắt hột 1. Trộn chung đậu, cá ngừ, ớt
chuông, hành củ, ngò tây, ô
lựu nhuyễn (thử dùng ớt đỏ
liu, lá hương thảo (nếu có),
hay vàng để có nhiều vị ngọt)
nước chanh và dầu ô liu vào
¼ chén hành tím băm nhuyễn
một tô lớn.
¼ chén ngò tây cắt nhỏ
2. Xóc đều tất cả mọi thứ. Kế
¼ chén ô liu đen, cắt lát
đến cho rau xanh và trái bơ
1-2 muỗng cà phê lá hương
(nếu có) vào trộn đều, rồi
thảo tươi, cắt nhỏ (tùy ý)
nêm thêm muối và tiêu. Xóc
Nước của 1 trái chanh
lại lần nữa, là ăn được.
2 muỗng canh dầu ô liu loại
extra virgin

QUÝ Vỉ CÓ BIẽT?
Nước soda, các loại nước tăng lực và nước
uống thể thao có tới 36% tổng lượng đường có
thêm trong bữa ăn của một người Mỹ trung
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Ya Ua Bí Đỏ Đông Lạnh
(4 Phần Ăn)






1 chén ya-ua vani ít béo
1 chén bí đỏ hộp
1 muỗng canh đường hay
mật ong
1 muỗng cà phê gia vị làm
bánh bí đỏ

Picture by RichardBowen from Flickr.com

1. Lấy một tô lớn cho tất cả mọi
thứ vào trộn cho đến khi
nhuyễn và đều.
2. Bỏ vào tủ đá cho đông lại,
và cứ khoảng nửa tiếng lấy ra
quậy một lần rồi lại bỏ vào tủ
đá. Cách làm này giúp cho ya
ua được mịn trong khi đông
cứng. Cứ làm như vậy cho đến
khi thấy đã mịn đủ theo ý
muốn là ăn được!

If you want to skip the straining
step, try using a thick Greek
yogurt instead of a regular
yogurt. It’s lower in water



Trái cây có thể là một cách tốt để thỏa mãn cơn thèm
ngọt, trong khi không phải ăn quá nhiều đường! Những
công thức như thế này hoàn toàn dùng bằng vị
ngọt của trái cây nên không cần phải cho thêm
đường!
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Kem Dâu Cam Ricotta
(1 Phần Ăn)
Sửa đổi từ công thức đăng trong tạp chí Cooking Light








¼ chén ricotta cheese ít béo
¼ chén ya-ua vani ít béo
(so nhiều loại để tìm loại
ít đường)
¼ muỗng cà phê vỏ cam
bào nhỏ
¼ muỗng cà phê vani
½ chén dâu cắt làm tư

1. Trộn chung ricotta
cheese, ya-ua, vỏ
cam, và vani. Dùng
muỗng quậy kỹ cho thật đều.
2. Bỏ vào tủ
lạnh trước
khi ăn, hoặc
ăn ngay với
dâu.

Pudding Diêm Mạch
(4 Phần Ăn)







1. Lấy một cái nồi lớn, cho tất cả
mọi thứ vào mở lửa vừa.
1 chén diêm mạch, vo sạch
2. Nấu sôi, mở lửa xuống riu riu.
3 chén sữa 2% chất béo (có thể
Nấu đến khi nước cạn gần hết,
dùng loại 1% hoặc không béo)
khoảng 30 phút, thỉnh thoảng
2 muỗng cà phê vani
quấy đều.
¼ chén nho khô
3. Bắc ra khỏi bếp và để nguyên
⅓ chén đường vàng
như vậy đậy nắp trong 20 phút,
1 muỗng cà phê quế
hoặc cho đến khi cạn hết nước.

QUÝ Vỉ CÓ BIẽT?
Đường có thể ngụy trang! Hãy tìm xem những chữ khác
không phải chỉ có chữ ‘sugar’ khi đọc nhãn sản phẩm.
Những tên khác của đường gồm có “nước đường đặc có
nhiều chất fructose”, “nước đường đặc”, “nước đường
đặc dạng cứng”, “đường chưa pha chế”, “nước đường
mạch nha”, “nước đường đặc maple”, mật ong, mật
đường, “dextrose khan” và “dextrose tinh thể”.
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Bánh Muffin Chanh-Raspberry
(Làm 12 cái muffin)








1 trái chanh
½ chén đường
1 chén buttermilk
(xem chỉ dẫn bên dưới)
⅓ chén dầu cải
1 trái trứng
1 muỗng cà phê vani
1 chén bột mì trắng hay bột
làm pastry nguyên hạt
1 chén bột mì loại all-purpose
2 muỗng cà phê baking powder
1 muỗng cà phê baking soda
¼ muỗng cà phê muối
1 ½ chén raspberry hay trái
berry khác tươi hoặc đông
lạnh (không tan đá)

và muối vào trộn đều. Đổ từng
ít bột một vào tô sữa và trứng

lúc nãy rồi đảo nhẹ tay cho mọi

thứ hòa quyện vào nhau. Cho

raspberry vào đảo nhẹ tay.


4. Đổ bột vào khuôn bánh muffin.
Nướng muffin cho đến khi
phần mép và trên chín vàng,
khoảng 20-26 phút.
1. Mở lò trước cho nóng đến 400°. 5. Để bánh trong khay cho nguội
Xịt dầu ăn hoặc lót giấy nướng
khoảng 5 phút trước khi lấy ra
bánh vào khay có 12 khuôn
bỏ lên vỉ.
bánh muffin.
Không có sẵn buttermilk?
2. Bào thật nhuyễn vỏ một trái
Hãy pha 1 muỗng canh nước
chanh rồi bỏ vào tô. Cho đường
chanh hoặc giấm với 1 chén
vào và trộn đều. Cho buttermilk,
sữa. Để đó 5 phút trước khi
dầu ăn, trứng, và vani vào rồi
dùng. Bạn cũng có thể dùng
quậy đều.
bột buttermilk trong công
3. Lấy một cái tô lớn, cho bột mì,
thức này.
baking powder, baking soda,
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Công Thức Làm Mứt Trái Cây Theo Mùa
Mùa Thu và Mùa Đông: Mứt Lê Quế
(4 Phần Ăn)
Bỏ lõi và cắt nhỏ 2 trái lê chín, còn cứng. Bỏ vào nồi nhỏ, cho ¼ chén
nho khô, ⅓ chén nước táo, ¼ muỗng cà phê quế, một nhúm hạt nhục
đậu khấu xay, và 2 muỗng cà phê bơ. Mở lửa vừa, nấu khoảng 15
phút, thỉnh thoảng quấy đều. Nấu đến khi lê bắt đầu bở ra. Tắt lửa và
để vài phút cho nguội, là ăn được.

Mùa Xuân: Mứt Dâu Đại Hoàng (Rhubarb)
(4 Phần Ăn)
Rửa sạch, cắt đầu đuôi và cắt nhỏ 1 nhánh đại hoàng lớn
và 3/4 lb dâu. Cho vào nồi ¼ chén nước, 2 muỗng canh đường, và
1 muỗng cà phê nước chanh. Nấu sôi, mở lửa xuống riu riu, và nấu riu
riu 15 phút hoặc cho đến đi trái cây bắt đầu bở ra. Cho ½ muỗng cà
phê vani vào và nấu riu riu thêm một phút nữa.

Mùa Hè: Mứt Blackberry
(4 Phần Ăn)
Cho 1 chén blackberry đông lạnh, đã tan đá, 2 muỗng
canh mật ong, ¼ muỗng cà phê gừng, và ¼ muỗng cà phê
quế vào một cái nồi. Nấu sôi, rồi mở lửa vừa vừa nấu riu riu khoảng 8
phút, thỉnh thoảng quấy đều. Nếu quá loãng, cho một chút bột bắp
vào và quấy đều, và mứt sẽ sánh lại. Tùy ý: cho 1 muỗng canh lá
hương thảo cắt nhỏ vào trong khi nấu riu riu.

Mứt trái cây rất ngon khi ăn chung với ya-ua, bánh mì Pháp,
bánh angel food, yến mạch, và nhiều món khác! Hãy nghĩ ra
những loại trái cây khác mà bạn cho vào!
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Bột Bánh Cookie
Ngon Tuyệt








1 lon đậu chickpea, rửa sạch,
để ráo, thấm khô
½ chén bơ đậu phộng loại
không đường
⅓ chén mật ong
1 ½ muỗng cà phê vani
¼ muỗng cà phê baking soda
3 muỗng canh yến mạch loại
old-fashioned
⅓ chén sô cô la hột
(chocolate chips)

thêm 2-3 lần.
3. Cho sô cô la hột vào và nhào
bằng tay.
4. Bột nhào này ăn sống không
sao cả! Thử ăn món này
không hoặc dùng để chấm
các món ăn khác.
5. HOẶC bỏ vào lò nướng thành
bánh! Mở lò nướng 350 độ.
Nặn những cục bột tròn
khoảng 1 ½ và nướng 12 phút.
Ăn nóng là ngon nhất!

1. Lấy máy xay thức ăn, cho đậu
chickpea, bơ đậu phộng, mật
ong, vani, và baking soda vào.
Nhào mọi thứ cho đều.
2. Cho yến mạch vào và nhào

Picture by sciencensorcery @ flicker.com
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BÁNH TRÁI
CÂY NƯỚNG

Dễ Làm&Bổ Dưỡng

CÔNG THỨC CHÍNH

LÀM 2-3 PHẦN ĂN

NGUYÊN LIỆU CHÍNH:







½ chén đường vàng
½ chén bột mì nguyên hạt
½ muỗng cà phê quế
Một nhúm hạt nhục
đấu khấu
5 muỗng canh bơ cắt nhỏ
⅔ chén yến mạch loại old






fashioned
¾ chén CÁC LOẠI HẠT—
bóc vỏ, cắt nhỏ, cắt lát
hoặc cắt miếng
1 muỗng cà phê vỏ chanh
6 chén TRÁI CÂY—cắt lát
hoặc cắt nhỏ

CÁC LOẠI
HẠT

TRÁI CÂY LÀM NHÂN

BẠN CÓ THỂ CHỌN:
Tươi hoặc Đông Lạnh—

Khô—dùng 1/2 chén như

bóc vỏ và cắt lát:

là một phần trong số



Đào

lượng trái cây



Nectarine



Nho khô



Raspberry



Cherry khô



Blueberry



Mơ khô



Mận



Cranberry khô



Bing cherry



Blueberry khô



Mơ



Hạnh nhân
Óc chó
Hạt dẻ



Pecans
Pistachios
Hột hướng dương







NƯỚNG THẾ NÀO:
1. Mở lò trước cho
nóng đến 350 độ.
2. Cho bột, đường và
gia vị vào tô cỡ vừa
rồi trộn đều.
3. Cho bơ vào và dùng
đầu ngón tay miết cho
đến khi bột thành
những miếng thô.
4. Cho yến mạch và các
loại hạt vào trộn đều.
5. Cho trái cây và vỏ
chanh vào trộn tiếp.
6. Bỏ bên dưới khay
nướng vuông 9 inch.
7. Rắc những thứ cho
thêm lên trên trái cây.
8. Nướng cho đến khi
những thứ cho thêm
ở trên mặt chín vàng
và nổi bong bóng,
khoảng 45 phút.

VÀI Ý KIẾN ĐỂ GIÚP BẠN BẮT ĐẦU:

Đào và raspberry (tươi hoặc đông lạnh) cùng với hạt hạnh nhân • Táo và nho khô cùng với quả óc

