Bài Học 3: Theo Dõi Cân Nặng

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những công thức giúp quý vị cảm thấy no mà
không tạo ra nhiều calorie. Bằng cách cho vào công thức nhiều trái cây và
rau, số lượng thức ăn trong đĩa của quý vị có thể sẽ tăng mà không làm cho
mức calorie tăng theo. Khái niệm này đôi khi được gọi là “ăn lấy no”. Đó là vì
trái cây và rau có ít calorie, và có nhiều nước và chất xơ. Những công thức có
nhiều trái cây và rau làm chúng ta cảm thấy no lâu hơn bởi vì chúng có đặc
tính làm đầy bao tử. Chúng cũng tạo ra hương vị ngon miệng và rất nhiều
chất dinh dưỡng đa dạng cho bữa ăn nếu chúng ta chắc chắn là bữa nào
cũng có trái cây và rau.


Trong bài học này chúng ta sẽ sử dụng hai chữ mà quý vị cần phải làm quen.
Chữ thứ nhất là “hàm lượng năng lượng”. Chữ này chỉ số lượng năng lượng
(hay calorie) có trong mỗi lượng thức ăn. Chữ thứ hai là “hàm lượng chất dinh
dưỡng”. Chữ này chỉ số lượng chất dinh dưỡng có trong mỗi lượng thức ăn.
Những công thức chúng ta dùng hôm nay sẽ có “hàm lượng năng lượng” thấp
và “hàm lượng chất dinh dưỡng” cao.



Trái cây và rau có hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao. Điều đó có nghĩa là
chúng có rất nhiều chất dinh dưỡng trong mỗi lượng thức ăn. Chúng cũng có
hàm lượng năng lượng thấp, có nghĩa là chúng có ít calorie trong mỗi lượng
thức ăn.



Ăn trái cây và rau thường xuyên và giảm bớt số lượng những thức ăn chứa
nhiều năng lượng là cách rất tốt để giữ cho mức cân được lành mạnh. Điều
cũng rất quan trọng là phải lắng nghe cơ thể của mình để biết khi nào thì
chúng ta cảm thấy no hay đói. Xem Biểu Đồ Đo Mức Độ Đói và những lời
khuyên để theo dõi cân nặng ở cuối tập tài liệu này.
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Tôi Có Đói Không?
Quý vị có bao giờ thấy mình tự hỏi câu hỏi này trước khi dùng bữa hay ăn vặt không? Có thể quý vị sẽ
ngạc nhiên khi biết rằng nhiều người trong chúng ta không đói, mà thường ăn theo thói quen, khi buồn
chán, khi căng thẳng, hay vì rất nhiều lý do khác về mặt cảm xúc. Việc chú ý nhiều hơn đến những dấu
hiệu của cơ thể chúng ta báo hiệu sự no và tránh ăn vì những lý do về mặt cảm xúc đã ngày càng được
quan tâm hơn trong những năm gần đây như là một cách để đạt được và giữ mức cân lành mạnh. Cách
ăn uống này đã từng được gọi là “ăn uống có sự quan tâm”, “ăn uống theo trực giác”, hay, trong một số
nghiên cứu về việc xuống cân, “Ăn Uống Lành Mạnh ở Mọi Trọng Lượng”. Sau đây chỉ là một số điều về
“ăn uống có sự quan tâm” để quý vị bắt đầu tìm hiểu:


Chỉ ăn khi đói! Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng nếu chờ cho đến khi nào quý vị cảm thấy thật đói hay
quá đói thì mới ăn, thật rất dễ áp dụng điều này quá mức cần thiết! Tương tự như vậy, đừng ăn khi
quý vị không đói.



Trong lúc ăn đừng để bị phân tâm. Cố gắng ngồi xuống trong khi ăn, không mở TV, và không ăn trong
lúc đứng hay đang làm công việc khác. Điều này làm cho quý vị khó chú ý đến việc quý vị cảm thấy
đói hay no như thế nào.



Thưởng thức những thức ăn. Chọn những thức ăn mà quý vị thích và quý vị biết là bổ dưỡng cho cơ
thể. Chuẩn bị thức ăn theo cách quý vị thích, và chú ý đến mùi thơm, sự kết hợp và mùi vị của thức
ăn. Ăn chậm, nhai kỹ, và để muỗng nĩa xuống trong lúc không đưa thức ăn vào miệng.

Biểu Đồ Đo Mức Độ Đói
Việc dùng mức đo trực quan có thể giúp quý vị nghĩ về việc quý vị cảm thấy đói như thế nào
trước khi ăn. Trước khi bắt đầu mỗi bữa ăn hãy dành ra một phút để thử xem quý vị cảm thấy
đói như thế nào, và dùng cách đo này làm dụng cụ hướng dẫn. Cố gắng giữ ở mức từ 4 đến 7
trong suốt cả ngày.

Chỉ nghĩ tới cơn
đói, đói lả

Hơi đói, nhưng có
thể chờ để ăn, chọn
ăn một bữa hay ăn
vặt ngay lúc này

Vẫn còn ăn
được nữa, chưa
no lắm

Hơi quá no, hơi khó
chịu

No đến mức rất
khó chịu, thậm chí
buồn nôn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rất đói, gần
như bị bệnh,
hoa mắt, mệt
lả

Đói, sôi bụng,
gần hết năng
lượng

Bình thường,
không đói
không no

Đã no nhưng vẫn
chưa cảm thấy
đủ, ngừng ăn
ngay lúc này

Rất no, cảm thấy no căng
bụng, có thể cần phải nới
lỏng quần áo ra
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Súp Đậu Split Pea và
Khoai Tây (4 Phần Ăn)
















1. Cho dầu vào một nồi lớn và
mở lửa vừa cho nóng. Cho
hành củ vào và đảo đều trong
khoảng 3 phút, đến khi mềm.
2. Cho tỏi, cần tây, cà rốt, khoai
tây và tiêu vào. Đảo thêm
5-7 phút.
3. Cho đậu split peas, nước súp
và lá nguyệt quế vào, nấu sôi.
4. Bớt lửa, nấu riu riu trong
1 ½ tiếng.
5. Nêm muối, và bỏ thì là khô
vào. Nấu thêm khoảng 2 phút,
là ăn được. Thử cho một
muỗng lớn ya ua ít béo vào để
súp được đặc hơn.

2 muỗng cà phê dầu ô liu
1 củ hành cỡ vừa, cắt nhỏ
2-3 tép tỏi
1 cây cần tây, cắt nhỏ
2 củ cà rốt, cắt nhỏ
2 củ khoai tây đỏ, cắt
miếng vuông
Tiêu đen, để nêm
1 chén đậu split peas loại
tách đôi
4 chén nước hoặc nước
súp ít sodium
1 lá nguyệt quế lớn
1 muỗng cà phê thì là khô
Muối để nêm

Món súp là thí dụ điển hình
cho loại thức ăn no nhưng
không lên cân, miễn là món
súp đó có nhiều chất xơ, nấu bằng
nước súp. Một nghiên cứu đăng
trong Tạp Chí Appetite tháng Mười
Một năm 2007 kết luận rằng ăn súp
trước bữa ăn làm giảm 20% số
lượng calorie hấp thụ. Như thế là
nhiều lắm đấy!



Picture by MrWoodnz from Flickr.com
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Mì Soba
Mì soba là loại mì truyền thống của Nhật làm bằng bột kiều mạch
(buckwheat). Bất kể về tên, kiều mạch không có họ hàng với lúa mì nên
loại mì này không có gluten. Loại mì này thường ăn nóng với nước súp
hoặc ăn lạnh bằng cách trộn. Bữa ăn có kiều mạch cho thấy giúp giảm
nguy cơ bị nhiều mỡ trong máu và huyết áp cao.
Picture by Hillary at flickr.com

3. Lấy một cái nồi khác đổ
nước súp vào nấu kế đến
cho nấm, đậu snow peas,
tỏi, gừng, và hành củ vào.
Mở lửa vừa nấu khoảng 3-5
phút, cho đến khi rau mềm.
4. Cho nước tương vào và nấu thêm
3 phút nữa.
5. Múc nước súp và rau vào tô mì.
6. Trang trí bằng vài cọng ngò tươi trên
mặt và ăn nóng.

Súp Mì Soba
(2 Phần Ăn)











4 oz mì soba hoặc khoảng 1 vắt
mì lấy từ trong bao.
3-4 tai nấm shiitake, cắt lát (có
thể thay bằng nấm cremini)
3 chén nước súp theo ý thích
ít sodium
1 chén đậu trái snow peas, cắt
miếng vừa ăn
1 củ cà rốt cỡ vừa, cắt lát mỏng
1-2 tép tỏi, băm nhuyễn
3-4 nhánh hành lá, cắt nhỏ
1 miếng gừng nhỏ hơn 1 inch,
băm nhuyễn
2 muỗng canh nước tương ít sodium
Vài cọng ngò để trang trí

1. Nấu mì theo hướng dẫn ghi trên bao
(khoảng 5 phút trong nước sôi). Để
ráo và chia mì thành 2 tô.
2. Trong khi nấu mì thì bắt đầu băm
các nguyên liệu.
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5. Rưới nước xốt vào tô và trộn
đều tất cả mọi thứ, cho đến khi
ngấm đều nước xốt.

Mì Soba Trộn (3 Phần Ăn)
Mì:
 Khoảng 4 oz mì soba (cỡ
chừng 1 vắt)
 ¾ chén bắp cải tím, cắt lát
mỏng hoặc bào nhỏ
 ¾ chén cà rốt, bào nhỏ
 ⅓ chén ngò cắt nhỏ
 ⅓ chén hành lá cắt nhỏ

Đậu sweet peas

Rau xanh (cho lên trên
món trộn)

Nước Xốt:
 3 Muỗng canh bơ đậu phộng
 1 ½ Muỗng canh nước
 1 Muỗng canh nước tương
 Nước của 1 trái chanh
 1/2 Muỗng canh gừng
băm nhuyễn
 1 tép tỏi băm nhuyễn
1. Nấu mì soba theo hướng dẫn
ghi trên bao.
2. Trong khi nấu mì, hãy làm nước
xốt. Cho tất cả các nguyên liệu
vào một cái tô và trộn đều.
3. Đổ mì ra rổ và rửa dưới vòi
nước lạnh, sau đó cho mì vào
một tô lớn.
4. Cho bắp cải, cà rốt, ngò, và hành
lá trên mặt.

Ameila Crook trong flickr.com
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dùng nước
gà hoặc rau)
1/2 muỗng
cà phê oregano
1/2 muỗng cà phê húng quế
1 lá nguyệt quế

Súp Bo Bo và Đậu Lăng











1/4 chén cà rốt, cắt hột lựu

1/2 chén cần tây, cắt hột lựu
1/2 củ hành, cắt hột lựu

2 tép tỏi, băm nhuyễn

2 muỗng canh dầu cải hoặc
dầu ô liu
1. Phi hành củ cắt hột lựu, cần
1 chén đậu lăng
tây, cà rốt, và tỏi trong dầu cho
1/4 chén bo bo
đến khi mềm.
1 lon cà chua cắt hột lựu có
2. Cho tất cả những nguyên liệu
nước 14.5 oz (ít sodium)
còn lại vào và nấu riu riu trong
1/2 chén cà chua phơi khô,
1 ½ tiếng hoặc cho đến khi đậu
cắt hột lựu (tùy ý)
lăng và bo bo mềm. Ăn với rau
4 chén nước súp ít sodium (thử
xanh và bánh mì

2. Cho gà, hành
củ, cần tây,
cà rốt, muối,
và tỏi vào một nồi nấu súp lớn
hoặc loại nồi Dutch để nướng.
Cho vào 6 chén nước.
3. Nấu cho sôi. Bớt lửa, đậy nắp,
và nấu riu riu trong 1 tiếng.
4. Vớt gà và rau ra. Lọc lại nước
súp. Hớt hết mỡ trên mặt.
5. Có thể dùng ngay, cất tủ lạnh
hoặc để đông lạnh.

Nước Súp Gà Tự Làm







1 pound gà cắt miếng
1 củ hành lớn
3 cây cần tây, có cả lá
1 củ cà rốt lớn
3 tép tỏi nguyên
6 chén nước

1. Cắt củ hành làm tư. Cắt
cần tây và cà rốt thành
miếng 1 inch.
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Mì Trộn Đơn Giản
(4 Phần Ăn)
Sửa đổi từ công thức trong Tạp Chí
Cooking Light, số tháng Năm 1998














1 ½ chén nước
2 ounce cà chua phơi khô,
trong gói loại không dầu
(khoảng 1 chén)
1 muỗng canh dầu ô liu loại
extra-virgin
1 tép tỏi, xay
3 chén mì làm bằng bột lúa
mì nguyên hạt nấu chín còn
nóng (khoảng 6 oz mì xoắn,
chưa nấu)
½ gói (10 ounce) rau spinach
tươi, xé nhỏ
½ chén parmesan cheese
mài nhuyễn
Muối và tiêu để nêm

2.
3.

4.

5.

phơi khô đã ngâm nước sẵn,
thì không cần làm bước này.)
Đổ ra rổ cho ráo nước và băm
nhỏ cà chua.
Trộn chung cà chua, dầu ăn,
muối, tiêu, và tỏi trong một
tô lớn.
Cho mì đã để ráo và rau
spinach vào và xóc nhẹ cho
đến khi tất cả rau spinach
thấm đều.
Rắc phô mai vào và xóc nhẹ lại
trước khi ăn.

1. Nấu nước trong microwave ở
nút 'high' cho sôi. Đổ nước sôi
vào cà chua khô, và ngâm
trong 20-30 phút, cho đến khi
mềm. (Nếu dùng loại cà chua
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màu hồng.
5. Cho cà rốt, đầu
hành, tiêu, ngò tây,
đậu bắp, cà chua,
nước súp và lá nguyệt quế
vào, và đảo đều. Vừa đảo
vừa nấu cho đến khi sôi. Đậy
nắp, bớt lửa, và nấu riu riu
thêm 20 phút, hoặc cho đến
khi rau mềm.
6. Nêm tương ớt, muối tiêu và
quấy đều.
7. Ăn với cơm.

Đậu Bắp Nấu Gà
(4 Phần Ăn)


















1 chén gạo lứt
1 muỗng canh dầu ăn
½ củ hành cỡ vừa, cắt hột lựu
2 tép tỏi, băm nhuyễn
1 cái ức gà, cắt lát
1 củ cà rốt, cắt hột lựu
1 đầu hành lá, băm nhỏ
½ trái ớt chuông đỏ, cắt
hột lựu
¼ chén ngò tây, băm sơ
1 chén đậu bắp đông lạnh
1 lon cà chua cắt hột lựu
(14.5 oz), không có muối
2 chén nước súp gà ít sodium
1 lá nguyệt quế
Muối và tiêu để nêm
Tương ớt để nêm

1. Nấu cơm theo hướng dẫn
ghi trên bao.
2. Lấy một cái nồi lớn, cho dầu
vào và mở lửa vừa. Phi hành
cho mềm.
3. Cho tỏi vào và đảo trong
30 giây.
4. Cho thịt gà cắt lát vào, vừa xào
vừa đảo cho đến khi thịt hết

Thử dùng tỏi tây thay
hành củ trong món
hầm.
Nếu ớt chuông quá
đắt, có thể bỏ ớt
chuông và nấu nhiều
cà rốt
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Trứng Chiên Rau Xào
(2 Phần Ăn)














2 trái trứng lớn
2 muỗng canh dầu ô liu,
chia làm hai
1 tép tỏi
½ trái ớt chuông, màu gì cũng
được, cắt hột lựu
½ chén rau củ, tùy ý thích
(thử dùng nấm, zucchini, cà
tím, bí vàng, broccoli, v.v.),
cắt hột lựu
2 chén rau xanh tùy ý thích
(rau spinach, cải bẹ xanh, cải
lá, cải xoăn, v.v.), rửa sạch và
cắt nhỏ
¼ muỗng cà phê muối, và
tiêu để nêm
Một chút ớt đỏ xay miếng
(tùy ý)

4.
5.

6.

7.

Băm tỏi thật
nhuyễn và
cho vào
chảo.
Phi (đảo đều) trong 30 giây.
Cho rau vào chảo và nấu vài
phút đến khi rau bắt đầu
mềm. Kế đến cho rau xanh
vào, cùng với muối và ớt xay
miếng (nếu muốn) và nấu cho
đến khi tất cả rau đều mềm,
đảo thường xuyên.
Cho vào vài muỗng canh
nước nếu rau bắt đầu bị
dính chảo. Đậy nắp lại vài
phút sẽ giúp rau chín mềm
nhanh hơn.
Khi ăn cho trứng lên trên
rau xào.

1. Cho 1 muỗng canh dầu ô liu
vào chảo tráng đều và mở lửa
vừa cho dầu nóng.
2. Đập trứng và cho vào chảo,
chiên cho trứng chín kỹ. Lấy
trứng ra để qua một bên.
3. Cho một muỗng canh dầu ô
liu nữa vào chảo để lửa vừa.
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RAU TRỘN

Dễ Làm&Bổ Dưỡng

CÔNG THỨC CHÍNH

LÀM 4 PHẦN ĂN

NGUYÊN LIỆU CHÍNH:


2 chén RAU XANH (chọn một
hoặc nhiều loại)
 1 chén RAU CỦ cắt nhỏ
 ½ chén TRÁI CÂY cắt nhỏ



½ chén CHẤT ĐẠM (chọn 1 hoặc
2 loại)
 ¼ chén NHỮNG THỨ CHO THÊM
 2 muỗng canh NƯỚC XỐT

RAU CỦ

RAU XANH

BẠN CÓ THỂ CHỌN:








Spinach
Arugula
Xà lách Đà
Lạt
Xà lách lá dài
Radicchio
Bắp cải
Nhiều loại
xà lách trộn
chung
Cải xoăn













Cà rốt
Nấm
Ớt Chuông
Củ Cải
Hành tím
Đậu cô ve
Dưa leo
Cà chua
Trái bơ
Đậu hột
Bắp























Cải bẹ xanh
non
Xà lách
Boston
Xà lách cuộn
Xà lách lá đỏ
tía hoặc lá
xanh
Xà lách quăn
Xà lách quăn
nhỏ

Trái ô liu
Cần tây
Củ sắn
Mầm giá
Hành lá
Tỏi, băm
nhuyễn
Cà chua
phơi khô
Rau
broccoli

CHẤT ĐẠM














NHỮNG THỨ
CHO THÊM


TRÁI CÂY









Berries
Nho
Táo cắt lát hoặc cắt hột lựu
Lê cắt lát hoặc cắt hột lựu
Trái cây khô—cranberry,
cherry, nho, mơ
Đóng hộp, rửa sạch

Cá ngừ đóng hộp
có nước
Trứng luộc, cắt lát
Đậu garbanzo
Đậu đen
Đậu tây
Thịt gà xé nhỏ
Đậu lăng nấu chín
Đậu cannelini
Cá hồi hộp
Đậu hũ
Đậu nành Nhật
(đậu nành)
Tôm chín
Thịt gà tây hoặc jăm
bông chín ít sodium,
cắt hột lựu





Hột hướng dương
hoặc hột mè
Các loại hạt cứng—quả
óc chó, hạt hồ đào,
hạnh nhân, hạt thông
Phô mai—feta mài vụn,
mozzarella bào nhỏ,
phô mai Thụy Sĩ cắt hột
lựu, phô mai xanh vụn
Lá thơm—húng quế,
ngò tây, bạc hà, thì
là, ngò

NẤU THẾ NÀO:
1. Rửa sạch RAU XANH,
RAU CỦ, và TRÁI CÂY.
2. Cắt nhỏ RAU XANH và
cắt TRÁI CÂY và RAU CỦ
thành miếng vừa ăn.
3. Cho CHẤT ĐẠM tùy ý
thích lên trên rau trộn.
4. Cho NHỮNG THỨ CHO
THÊM vào.
5. Xóc hoặc xịt nước xốt
vào và ăn chung với
loại NƯỚC XỐT tùy ý
thích.

NƯỚC XỐT










Honey mustard
Balsamic Vinaigrette
Red Wine Vinaigrette
Italian
Blue cheese
Caesar
Sesame
Ranch
French
Các lo
ạ
thườn i dầu giấm
g lành
mạnh
hơn là
dạng k nước xốt
em vì
chúng
chứa
n
béo ch hiều chất
ưa bã
o hòa

DẦU GIẤM

Dễ Làm&Bổ Dưỡng

CÔNG THỨC CHÍNH

LÀM 2-4 PHẦN ĂN

NGUYÊN LIỆU CHÍNH:



¼-½ chén DẦU ĂN
2-4 muỗng canh GIẤM



1-2 muỗng canh hoặc nhiều hơn
NHỮNG THỨ CHO THÊM







NHỮNG THỨ
CHO THÊM









Dầu ô liu
Dầu cải
Dầu đậu phộng
Dầu mè
Những loại dầu
đặc biệt khác (bạn
có thể mua loại dầu
pha sẵn với lá thơm
hoặc tiêu, mặc dù
những loại này
thường đắt tiền
hơn).
Dijon mustard (chỉ 1
muỗng cà phê cũng đủ
“nhũ hóa” hay giúp cho
món vinaigrette của bạn
hòa quyện vào nhau)
Trứng đã diệt trùng
(cũng là chất nhũ hóa)
Pesto
Hành tím băm nhuyễn
Parmesan cheese
Blue cheese




GIẤM

DẦU ĂN

BẠN CÓ THỂ CHỌN:
















Giấm thơm
Giấm rượu vang
đỏ/trắng
Giấm rượu gạo
Giấm sherry
Nước chanh tươi
Nước cam
Những loại giấm
khác (có rất nhiều
loại để chọn!)

Mật ong
Đường
Tỏi, băm thật nhuyễn
Tương ớt
Nước tương ít sodium
Gừng mài nhuyễn
Hẹ, đầu hành lá, hoặc
hành lá băm nhuyễn
Lá thơm tươi hoặc khô,
cắt nhỏ

NẤU THẾ NÀO:
1. Chọn công thức. Các loại
dầu giấm truyền thống
được pha bằng 3 phần dầu,
1 phần giấm. Bạn có thể
làm theo công thức này,
hoặc dùng công thức dầu
giấm 2:1 để làm nước xốt
“ngon miệng” hơn.
2. Trộn đều với nhau! Cho dầu,
giấm và ‘những thứ cho
thêm’ vào hũ có nắp đậy, và
lắc đều trong 10 giây. Nếu
bạn không có cái hũ nào
dùng được, hãy bỏ ‘những
thứ cho thêm’ vào giấm rồi
quậy đều, sau đó đổ chung
từ từ dầu vào nước giấm
pha đó và quậy đều.
3. Mustard và trứng đều là
chất nhũ hóa, có nghĩa là
chúng giúp giữ cho giấm và
dầu không bị tách rời nhau
ra sau khi trộn, nhưng
không bắt buộc phải có.
Nước xốt này có thể cất trong
tủ lạnh để ăn dần trong một
tuần. Nhớ lắc hoặc quậy lên
trước mỗi lần ăn.

Dầu giấm có thể dùng làm nước xốt rất ngon! Hãy ướp thịt sống mà bạn chọn
với nước dầu giấm bạn làm và đựng trong bao có đồ kéo ở miệng. Đóng miệng
bao lại và ướp trong tủ lạnh
4 tiếng hoặc qua đêm. Lật bao qua lại một hai lần. Khi muốn nướng, lấy thịt ra
khỏi bao và BỎ NƯỚC XỐT ĐI. Nướng broil, nướng grill hoặc nướng roast cho
đến khi thịt chín kỹ.

