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Lời nói đầu 

Giai đoạn ăn dặm là giai đoạn vô cùng quan trọng với bé. Đây là giai đoạn mà hệ tiêu hóa của 

bé vẫn còn đang tiếp tục hoàn thiện. Vậy nên bé cũng dễ bị dị ứng các loại thực phẩm hơn. 

Nếu cho bé ăn không đúng cách, không đúng thời điểm, hay ăn không cân bằng hoặc lạm dụng 

thực phẩm đều gây tổn hại cho bé.  

Hiểu được tầm quan trọng của kiến thức về thực phẩm, Mabu dinh dưỡng xin giới thiệu đến 

mẹ những thông tin hữu ích được khuyên bởi chuyên gia dinh dưỡng. Mong rằng những kiến 

thức này sẽ đồng hành cùng mẹ trong giai đoạn vàng của con.  

Mabu dinh dưỡng 
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BỔ SUNG DẦU/CHẤT BÉO VÀO THỨC ĂN 

DẶM CHO BÉ ĐÚNG CÁCH  

 

 

TẠI SAO BÉ CẦN CHẤT BÉO HƠN NGƯỜI LỚN? 

 Để phục vụ cho hoạt động trí não và gắn liền với hoạt động thể chuất (theo Gs.Bs. 

Michaelsen, Trưởng Đại diện khu vực Châu Âu của WHO)  

 Đặc biệt các loại chất béo omega-3 DHA, loại chất béo cơ thể các bé dưới 1 tuổi có sự 

tổng hợp rất ít. Omega 3 DHA là thành phần cần thiết cho giai đoạn não phát triển, việc 

thiếu hụt chất béo này thì cơ thể sẽ dùng chất béo khác thay thế, sự thay thế sẽ làm thay 

đổi chức năng của các tế bào thần kinh và dẫn đến sự khiếm khuyết của não bộ. 

 Hơn nữa, các chất béo linoleic và alpha-linolenic là những loại chất béo chỉ có thể tìm 

thấy từ thực phẩm, cơ thể các bé không thể tự tổng hợp. Việc thiếu hụt chất béo trong 

thức ăn dặm liên quan đến tình trạng chậm phát triển thể chất, biếng ăn và hấp thu kém. 

PHÂN LOẠI CHẤT BÉO? 

 Loại có thể nhìn thấy được bằng mắt thường: dầu thực vật, mỡ động vật, bơ 

 Chất béo có nguồn gốc từ động vật chủ yếu là saturated fat (chất béo bão hòa) 

 Chất béo từ thực vật là dạng chắt béo mono và poly không bão hòa, như linoleic 

và alpha-linolenic.  
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 Riêng chất béo trong thịt 1 số động vật như cá hồi, thu, lươn, cá chép thì giàu chất 

béo không bão hòa poly cần cho não bộ (VD như Docosahesanoic [omega-3 

DHA) ]). 

 Loại không thể nhìn thấy bằng mắt: những chất béo trans fat nằm trong các loại thực 

phẩm làm sẵn như bánh qui, gà rán, đồ hộp. 

BỔ SUNG CHẤT BÉO VÀO THỨC ĂN NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG 

  NÊN LỰA CHỌN: 

 Chất béo có nguồn gốc thực vật giàu chất béo không bão hòa như dầu oliu, dầu 

đậu nành, hạt ăn dặm. 

 Chất béo có nguồn gốc động vật giàu chất béo không bão hòa cần cho não bộ như 

cá hồi, thu, chép, lươn. 

  KHÔNG NÊN LỰA CHỌN: 

 Chất béo bão hòa có nguồn gốc động vật như chất béo trong thịt gà (da gà hay mỡ 

gà), mỡ heo, mỡ bò. 

 Chất béo không nhìn thấy transfat từ bánh qui, thức ăn đồ hộp làm sẵn, gà rán, 

KFC, bánh snack.  

CÁCH BỔ SUNG:  

Theo hướng dẫn của Khoa Dinh Dưỡng Nhi BV Nhi Khoa Benioff, Mỹ: Nên phân bố hợp lí 

bữa ăn có 2 loại chất béo nêu trên. Ví dụ: 

  Chế biến thịt chiên với dầu ăn thì bữa ăn không cần thêm dầu vào thức ăn. 

  Bữa ăn có cá hồi/thu/chép/lươn thì không cần chiên hoặc thêm dầu vào thức ăn. 

KHUYÊN [2-3 ngày cá như trên/tuần] 

 Bữa ăn có thêm dầu vào thức ăn thì không cần chiên hoặc chọn các loại cá trên.  

 Lưu ý thêm dầu vào thức ăn: KHÔNG QUÁ 4 ngày/tuần, không quá 1-2 muỗng 

(5ml)/ngày.Và nên phân bố cân bằng với các loại chất dinh dưỡng khác như chất đạm 

và tinh bột. 

SAI LẦM CHA MẸ THƯỜNG MẮC PHẢI.  

 Lạm dụng dầu quá mức: cha mẹ thường thêm 1-2 muỗng dầu vào mỗi bữa ăn và mỗi 

ngày.Đây là một sai lầm vì sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thu chất dinh dưỡng của bé và gây 

1 số vấn đề tiêu hóa. 

 Cho bé dùng nhiều loại dầu: cha mẹ chọn đủ loại dầu cho bé như dầu mè, dầu oliu, dầu 

óc chó, dầu gấc (mỗi ngày 1 loại).  
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 Theo Ts. Sara, Trưởng khoa Dinh dưỡng ĐH London, Anh cho biết: Đây là một việc 

làm không cần thiết vì không mang lại lợi ích thêm vào, mà còn có nguy cơ gây biếng 

ăn. Chỉ nên chọn 1 loại dầu thực vật (VD chỉ cần chọn 1 loại dầu như dầu oliu là được, 

không cần thiết ngày này 1 loại, ngày kia 1 loại dầu khác). 

Notes: 

Benioff Children's hospital (2015) Adding Calories into Your Baby's Food. Pediatric Diabetes 

Center-Patient education 

Michaelsen et. al. (2003) feeding and nutrition of infants and young children. Guidelines for 

the WHO European Region. WHO European. 

Sare L. (2006) Healthy home-made foods for babies and toddlers. Hermes House, London. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=889843164482781&set=a.253519881448449.6494

7.100003713187043&type=3&theater 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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YẾN MẠCH CÓ TỐT HƠN GẠO?  
 

 

 

TRẢ LỜI 

 Trong hướng dẫn về ăn dặm cho bé dưới 1 tuổi, trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng Anh 

Quốc trang số 5 có viết về thứ tự tinh bột cho các bé Châu Á: gạo nên là dạng tinh bột 

đơn đầu tiên phù hợp với các bé Châu Á, khi đã quen dần với gạo, có thể giới thiệu yến 

mạch (oats), yến mạch cũng giống như bún, mì nên giới thiệu như 1 vài bữa thay cháo 

trong tuần, 2 bữa/tuần, không nên thay thế cháo hoàn toàn 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 

 

 



MABU DINH DƯỠNG – mabu.vn 8 

 

KHI NÀO CHO BÉ ĂN HẢI SẢN 
 

 

 7.5 tháng: Cá sông, cua đồng, tôm nước lợ, tôm sông 

 9 tháng: cá biển (cá thu, cá hồi) 

 10 tháng: tôm biển 

 12 tháng: cua biển, mực 

 Trên 12 tháng: ăn được hải sản có vỏ như ốc, sò, ngao… 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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CÓ THỂ NẤU CHÁO TRỘN CHUNG NHIỀU 

THÀNH PHẦN? NẤU LƯỢNG LỚN ĐỂ 

DÙNG CẢ NGÀY HOẶC TRỮ ĐÔNG DÙNG 

NHIỀU NGÀY. 
 

 CÓ THỂ nhưng  không nên cấp đông hay trữ lạnh quá 8 tiếng các loại cháo có hỗn hợp 

trộn chung gồm thịt, cá, rau củ.  

 LÝ DO là: việc quá nhiều thành phần nguyên liệu sẽ làm ảnh hưởng đến mùi vị, gia 

tăng xuất hiện gốc nitrat, tính acid-bazo và sự gia tăng vi khuẩn trong cháo. Tất cả các 

hệ quả này đều làm cho thức ăn không được bảo toàn chất dinh dưỡng và có nguy cơ 

gây chán ăn và rối loạn tiêu hóa cho bé. 

 Lời khuyên của Hiệp Hội Dinh dưỡng lâm sàng Anh cho cha mẹ: Cha mẹ có thể nấu 

cháo trắng và các nguyên liệu khác tách riêng thành 4 nhóm và lưu trữ riêng :  

 

 Chất đạm từ động vật có vú (thịt heo/bò/cừu) 

 Chất đạm từ gia cầm (trứng/thịt gà/chim) 

 Chất đạm từ cá/hải sản 

 Rau củ.  

 Khi nào ăn thì hâm nóng lại nhóm đó và trộn chung vào cháo. 

 Nếu cha mẹ không có thời gian thì có thể lưu trữ và kết hợp theo công thức sau: 

 Cháo/cơm + rau củ: có thể kết hợp lưu trữ (trừ rau cho lá dạng rỗng ruột như rau 

muống). Không áp dụng cách bảo quản kết hợp này cho các bé đang có hiện 

tượng rối loạn tiêu hóa, điều trị kháng sinh, hoặc đang bị táo bón. 

 Cháo/cơm + chất đạm từ động vật có vú (thịt heo/bò/cừu): có thể kết hợp lưu trữ 

lạnh và dùng tốt nhất trong 24 tiếng. Nếu cấp đông thì khuyên dùng trong 10 ngày 

trở lại. 

 Cháo/cơm + chất đạm liên quan đến gia cầm (thịt gà/vịt/thịt chim): chỉ khuyên kết 

hợp bảo quản lạnh dùng trong 14 tiếng trở lại là đảm bảo vệ sinh an toàn và dinh 

dưỡng tối ưu. 

 Cháo/cơm + trứng: không khuyên kết hợp để dữ trữ 

 Cháo/cơm + hải sản (trừ tôm, cá sông): không khuyên kết hợp để dự trữ 

 Cháo/cơm + tôm/cá sông: có thể kết hợp dự trữ, nhưng tốt nhất là cấp đông và 

dùng trong 5 ngày trở lại. Khi rã đông thì hâm nóng dùng trong 2 tiếng trở lại. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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CÁC LOẠI SỮA - THỨ TỰ ƯU TIÊN VÀ ĐỘ 

TUỔI 
 

 

 

SỮA MẸ: Đây là dòng sữa duy nhất, quý giá mà mẹ có thể dành tặng cho bé khi chào đời,  

 Khuyến khích cho các bé bú ngay mới sinh và kéo dài ít nhất đến 6 tháng tuổi, hoặc 1 

tuổi, 2 tuổi hoặc xa hơn.  

  Nếu bé đã bú sữa mẹ hoàn toàn thì không cần phải dặm thêm sữa ngoài, trừ khi có yêu 

cầu đặc biệt của chuyên gia sức khỏe. 

 Điều lưu ý: Khi bé bú mẹ hoàn toàn khi bước qua 6 tháng tuổi, bé nên có chế độ ăn cân 

bằng 1 số chất đạm, đặc biệt thịt bò, heo để gia tăng nguyên tố sắt cho bé. Bé cũng nên 

bổ sung thêm vitamin D 300iu/ngày và omega-3 DHA/EPA nếu chế độ bé không đủ. 

SỮA CÔNG THỨC:  

 Đây là sữa được làm gần giống với sữa mẹ về các mặt dinh dưỡng. Nhưng thiếu các 

yếu tố miễn dịch so với sữa mẹ.  
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  Trong trường hợp bé không thể bú sữa mẹ 0-6 tháng, sữa công thức có thể dùng cho 

các bé ở độ tuổi trên. Từ 6 - 12 tháng tuổi: sữa công thức chỉ được khuyên dùng khi bé 

không thể bú mẹ. 

  Một điều cha mẹ cũng nên biết: Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO) cũng nhấn mạnh 

 Nhiều cha mẹ nghĩ sữa công thức dành cho bé 6 tháng tuổi trở lên (follow-up 

formula) sẽ nhiều chất dinh dưỡng hơn và phù hợp hơn sữa mẹ vì bé lớn hơn. Suy 

nghĩ này là không đúng, không chứng minh khoa học nào đến hiện tại nói sữa 

follow-up có thể thay thế sữa mẹ. Điều này có nghĩa không có sai biệt nào về dinh 

dưỡng khi bé vẫn bú mẹ hoàn toàn qua 6 tháng tuổi.  

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG NGUYÊN KEM:  

 Sữa tươi thanh trùng chỉ khuyên thay thế sữa công thức khi qua 1 tuổi, không thay thế 

sữa mẹ.  

 So với sữa công thức, sữa tươi thanh trùng sẽ có thời gian bảo quản ngắn hơn (< 1 

tháng) và phải bảo quản lạnh.  

 Do đó, dinh dưỡng sữa tươi thanh trùng sẽ tập trung những chất dinh dưỡng cần thiết 

trong giai đoạn 1-2 tuổi là canxi, kali và chất béo nhiều hơn so với sữa công thức.  

 Sữa tươi thanh trùng nguyên kem tức là chứa 3.5-4g chất béo/100ml sữa cần cho cung 

cấp chất béo để phát triển giai đoạn này. Bé thừa cân béo phì thì cần tư vấn chuyên gia 

dinh dưỡng.  

 Sữa tươi thanh trùng ít béo/sữa gầy không khuyên dùng trong độ tuổi này vì lượng chất 

béo thấp. 

 Lời khuyên: nên thay thế từ từ sữa công thức để bé có thời gian thích nghi. nếu bé 

không thích uống sữa tươi thì không cần chuyển. nhưng chế độ ăn bé chú ý thêm 

canxi từ cá tôm, kali từ chuối, cà chua và 1 số quả mọng nước, và chất béo từ dầu 

và cá có dầu như cá thu, cá hồi, cá chép, và lươn. 

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG : Sữa này giống sữa tươi thanh trùng nhưng được xử lý nhiệt cao 

hơn nên thời gian bảo quản lâu hơn (có thể lên 6 tháng) và không cần bảo quản lạnh vì chứa 1 

số chất điều vị và bảo quản.  

 Sữa này khuyên dùng như 1 phần trong chế độ ăn dinh dưỡng cân bằng cho bé sau 2 

tuổi vì sau độ tuổi này sữa không còn là dinh dưỡng chính, mà là một nguồn bổ sung 

canxi. Nhưng, canxi bé có thể lấy cân bằng từ nhiều nguồn khác như cá tôm, trứng, phô 

mai. Do đó,nếu bé không uống sữa nữa, thì mẹ vẫn có thể đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ 

cho bé bằng cách cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn của bé và lựa chọn một số thực 

phẩm giàu canxi 2-3 bữa trong tuần. 

SỮA HẠT: Thực chất không phải sữa, mà nói đúng hơn là nước ép hạt.  

  Chất béo và một số thành phần ít hơn sữa tươi và sữa công thức.  
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 Không khuyên dùng thay thế sữa mẹ, sữa công thức hoặc sữa tươi cho bé dưới 2 tuổi. 

Dùng 1 vài dịp trong tuần cho bé từ 1 tuổi thì được. 

Notes: 

Cancer Research UK (2016) Can the hormones in milk affect breast cancer? 

Tara C. Smith (2012) Growth hormones in milk: myth/fact 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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CÓ NÊN CHO CON ĂN LƯƠN  

 

TRẢ LỜI 

 Lươn là món ăn bổ dưỡng bởi có thành phần dinh dưỡng cao. Trong 100g thịt lươn có 

12,7g chất đạm và 25,6g chất béo, cùng các Vitamin A,B1,B6 và các khoáng chất sắt, 

canxi, kali, natri. Chất dinh dưỡng trong lươn còn cao hơn tôm đồng, cua đồng, trai, 

hến. Nhưng mẹ cần chọn mua lươn tươi, tránh mua phải lươn ươn kẻo bé bị ngộ độc. 

Khi nấu lươn mẹ hãy nấu chín kỹ vì trong lươn có loại ký sinh trùng sống dai và chịu 

được nhiệu độ cao, nếu chỉ nấu qua, ký sinh trùng này có thể đi vào ruột của bé. 

Theo BS Lê Thị Hải - Nguyên giám đốc Trung tâm tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc 

gia 
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CÓ NÊN CHO CON ĂN THỊT CÓC  

 

TRẢ LỜI: 

 Niềm tin rằng thịt cóc là “thần dược” giúp bé mau lớn là hoàn toàn sai lầm. Giá trị dinh 

dưỡng của thịt cóc cũng không hơn gì thịt gà, thịt ếch, tôm , cua… Nhưng ăn thịt cóc 

tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc cao, vì nếu chế biến không cẩn thận, chỉ sơ sẩy một chút là 

những chất độc trong da, trứng và gan cóc có thể nhiễm vào thịt. Ăn thịt cóc nhiễm độc 

nhẹ thì bị ngộ độc-lạnh người, chướng bụng, buồn nôn, tiêu chảy, tụt huyết áp, tim đập 

chậm, nặng thì tử vong, rất nguy hiểm. Vì thế tốt nhất mẹ hãy tránh xa thịt cóc và cho 

bé ăn những thức ăn bổ dưỡng khác. 

Theo BS Lê Thị Hải - Nguyên giám đốc Trung tâm tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc 

gia 
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CÓ NÊN CHO CON ĂN GAN (GÀ – VỊT – 

HEO), CẬT, TIM 

 

TRẢ LỜI 

 Quan niệm gan là bộ phận lọc các chất độc trong cơ thể nên gan độc là không đúng. Kỳ 

thực gan rất giàu đạm và các yếu tố vi lượng như sắt,kẽm, vitamin A, nên cho bé ăn rất 

tốt. Tuy nhiên phải chọn mua được gan của những con vật khỏe mạnh, không bị bệnh. 

 Tim cật là thức ăn bổ dưỡng, giàu đạm, sắt, kẽm, vitamin A. Tuy nhiên hàm lượng chất 

đạm trong tim, cật thấp hơn nhiều trong các loại thịt, cá nên nếu ăn quá nhiều trẻ dễ bị 

thiếu chất đạm. 
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CHO CON ĂN ỨC GÀ, LƯỜN GA, HAY ĐÙI 

GÀ TỐT HƠN? 

 

TRẢ LỜI 

 Nhiều mẹ luôn dành phần thịt ức hoặc lườn gà cho bé vì nghĩ đó là phần ngon nhất. Ức 

và lườn gà nhiều đạm, ít chất béo, còn đùi gà ít đạm nhưng lại giàu chất béo, giàu sắt và 

kẽm. Sẽ thật thiệt thòi nếu bé không được ăn phần đùi gà, vì thế mẹ hãy cho bé ăn cả 

hai phần thịt, vừa đổi vị, vừa đa dạng chất dinh dưỡng cho bé. 

Theo BS Lê Thị Hải - Nguyên giám đốc Trung tâm tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc 

gia 
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CÓ NÊN CHO BÉ UỐNG NƯỚC ÉP TRÁI 

CÂY 

 

 

 Việc cho bé uống nước ép trái cây thường xuyên không phải một cách hay. Vì như vậy 

không tận dụng được lượng chất xơ và vitamin tồn tại chủ yếu trong phần thịt của rau 

củ quả. (Theo B.s Lê Thị Hải nguyên giám đốc trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng – 

Viện dinh dưỡng Quốc gia) 

 Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) – thì uống nước ép nên thuân thủ nguyên tắc: 

 Không cho bé dưới 6 tháng tuổi dùng nước ép trái cây.  

 Trẻ dưới 6 tháng tuổi: chỉ dùng nước ép dưới hướng dẫn của chuyên gia dinh 

dưỡng (Ví dụ nước ép như liệu pháp nhuận tràng trong táo bón ở các bé- Đọc 

thêm bài viết của tôi về táo bón ngày 9/3/2016) 

 Trẻ từ 6 tháng - 7.5 tháng: không khuyến khích dùng, nếu dùng nước ép thì dùng 

dưới dạng pha loãng 1:3 (1 muỗng nước ép pha với 3 muỗng nước) 

 Trẻ từ 7.5 tháng tuổi - 1 tuổi: có thể dùng nước ép không cần pha loãng. Nhưng 

giới hạn dưới 80ml/ngày, tuần không quá 3 ngày 

 Trẻ 1-6 tuổi, giới hạn dưới 110-160ml/ngày, tuần không quá 4 ngày 

Notes 
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L. Chambers, Complementary feeding: Vegetables first, frequently and in variety, Nutrition 

Bulletin, 2016, 41, 2. 

Ebba, P. (2013) What should I feed my baby? Ebba Gudny, 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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CÓ NÊN CHO CON ĂN NHIỀU ÓC HEO ĐỂ 

BỔ NÃO  

 

TRẢ LỜI: 

 Không phải cứ “ăn gì là bổ nấy”. Không có gì chứng minh được là bé ăn óc heo thì 

thông minh hơn bé không ăn óc heo. Óc heo rất giàu chất béo, hàm lượng cholesterol 

cao nhất trong các loại thực phẩm, trong khi thành phần đạm và các yếu tố vi lượng lại 

khá thấp. 100g óc heo có tới 2500mg cholesterol, trong khi một ngày bé chỉ cần 200-

300mg. Như vậy một tuần bé chỉ nên ăn óc heo một lần. Mẹ cũng hạn chế hấp hoặc óc 

heo với trứng vì lòng đỏ trứng gà cũng có rất nhiều cholesterol. Thừa  cholesterol là 

nguyên nhân dẫn đến béo phì và các bệnh tim mạnh. Điều quan trọng là mẹ cho bé ăn 

đủ và cân đối các chất dinh dưỡng để bé khỏe mạnh. Sự khỏe mạnh về thể chất đi đôi 

với sự khỏe mạnh về tinh thần. 

Theo BS Lê Thị Hải - Nguyên giám đốc Trung tâm tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc 

gia 
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CHẾ BIẾN BẢO QUẢN TRỨNG   
 

 

 

THỨ TỰ TRỨNG GIỚI THIỆU CHO BÉ: 

 Giới thiệu trứng theo thứ tự sau để ngăn ngừa dị ứng 

Trứng gà-->Trứng vịt--> Trứng cút --> Trứng ngỗng/trứng đà điểu  

 Khi cho bé ăn lần đầu nên áp dụng phương pháp 3 day wait cho 3 ngày để ngăn ngừa dị 

ứng 

 Trứng gà/vịt: không quá 4-5 lòng đỏ/tuần cho bé dưới 1 tuổi  

 Bé trên 1 tuổi khuyên nên dưới 4 quả (cả lòng đỏ + trắng)/tuần 

 Trứng đà điểu/ngỗng (các loại trứng lớn): chỉ dùng như 1 vài dịp trong tuần, không quá 

2 quả/tuần 

 Chỉ lòng đỏ trước 1 tuổi, chỉ khi nào bé lớn hơn 1 tuổi mới có thể ăn cả lòng đỏ và lòng 

trắng. 

 

CHẾ BIẾN 

 Chỉ có trứng luộc chín mới có thể giữ trong tủ lạnh ăn trong 2-3 ngày (nếu ăn ko hết), 

KO bảo quản TRỨNG LUỘC CÒN SỐNG (TRỨNG HỒNG ĐÀO). 
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 Thức ăn nào chế biến có trứng bên trong thì nên ăn ngay sau khi chế biến, nếu nhiều 

quá ăn không hết, thì nên chia ra, làm lạnh nhanh phần muốn bảo quản, bỏ vào tủ lạnh 

và ăn trong 2 ngày.[ làm lạnh nhanh rất đơn giản: gói kỹ vào giấy bạc, bỏ trên dĩa nước 

lạnh HOẶC bỏ phần thức ăn vào cài chén đặt giữa tô lớn, cho nước lạnh vào tô, để 2-3 

phút, quá trình làm lạnh nhanh kết thúc, bỏ vào vật đựng, cho vào tủ lạnh] 

 Trứng có thời gian bảo quản trong 28 ngày (ngày hết hạn ghi trên vỏ hộp), NÊN DÙNG 

trong thời gian này. Theo bản tin sức khỏe của Bộ Y tế Anh (2015), nếu quá thời gian 

hết hạn, BẠN CÓ THỂ DÙNG trong 2 ngày, tuy nhiên phải nấu chín. Sau đó, các bạn 

có thể để tủ lạnh và dùng trong 3 ngày. ĐÓ LÀ TIN VUI cho các bạn có nhiều trứng 

quên sử dụng mà lỡ vừa hết hạn.  

 Không dùng 2 quả trứng để đập vỡ vỏ. 

 Không rửa trứng với nước trước khi bảo quản và chế biến. Hầu hết các trứng được bán 

ở trên thị trường trên thế giới (kể cả VN) trừ Châu Âu đều đã được rữa sạch bằng công 

nghệ cao không làm hại lớp cutin trước khi đóng gói (Châu Âu ko mấy thích rữa trứng, 

và họ chỉ cho phép trứng loại A được rửa thui, vì họ nói rằng điều này không cần thiết, 

gà họ nuôi và trứng họ bán là đảm bảo chất lượng EU, hoàn toàn sạch- ĐÓ MỚI LÀ 

CHẤT LƯỢNG EU). GS. Samiullah nhấn mạnh RỬA NƯỚC SẼ LÀM HƯ HẠI LỚP 

MÀNG CUTIN BÊN NGOÀI CỦA VỎ TRỨNG, VỐN LỚP MÀNG NÀY CÓ THỂ 

BẢO VỆ CHỐNG VI KHUẨN XÂM NHẬP, đặc biệt VK gam dương. Do đó, TỐT 

NHẤT KHÔNG RỬA TRỨNG TRƯỚC KHI BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN. 

 

BẢO QUẢN TRỨNG: 

 Trứng nên bảo quản ở nhiệt độ dưới 20oC, TỐT NHẤT LÀ trong tủ lạnh (KHÔNG để 

ở cửa tủ lạnh nhé), lưu trữ lên đến 3 tuần (nhớ check ngày hết hạn nhé). Một lí do KO 

nên lưu trữ ở nhiệt độ phòng vì theo GS. Adabi một lượng lớn vitamin E có thể bị mất 

khi bảo quản trứng ở 25oC. 

 Một cách bảo quản khác từ GS. Ryu và GS. Prinyawiwatkul từ ĐH bang Louisian, Mỹ 

đề nghị trên tạp chí khoa học thực phẩm năm 2011, nếu các bạn không có tủ lạnh hay 

ko thích để tủ lạnh, bạn nên dùng dầu đậu nành quét lớp mỏng quanh vỏ trứng bạn có 

thể giữ trứng ở nhiệt độ phòng 250C, mà chất lượng ko thay đổi. 

LƯU Ý CHO CÁC MẸ VÀ BÉ 

 Trứng hồng đào hay ăn trứng sống/tái tuyệt đối không khuyến khích cho các bé dưới 2 

tuổi, các mẹ đang mang thai, người già và người có sức khỏe yếu. Tất cả các nhóm đối 

tượng trên nên ăn trứng nấu chín, kỹ. 

 CÁCH LUỘC TRỨNG HỒNG ĐÀO: 
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 Trứng nên bỏ vào nồi, đổ nước lạnh vào, đun lửa cho đến điểm sôi, giữ cho 3 phút 

(nếu trứng nhỏ); 4 phút (nếu trứng vừa); 4.5 phút (nếu trứng to. Sau đó, rữa qua 

nước lạnh, cho vào cái cốc đựng trứng và enjoy. 

 Nguyên tắc luộc trứng cho hồng đào và trứng chín: phải đun trứng từ nước lạnh 

đến điêm sôi. (Mình thấy các bạn hay lười như sau: đun bình siêu tốc, sau đó đổ 

vào nồi, cho trứng vào,rùi đếm 1-2-3 phút, ok, NHƯ VẬY, VK xâm nhập có thể  

TRỨNG CÚT-TRỨNG GÀ- TRỨNG ĐÀ ĐIỂU- TRỨNG nào tốt??? 

 Theo GS.Tokuşoğlu, một cách thú vị, TRỨNG CÚT có hàm lượng protein cao hơn 

trứng gà. Tổng axid béo tốt omega-3 là 1.16% (trứng cút sống) và 0.82% (trứng cút 

hồng đào).Trong 1 nghiên cứu, GS.Adabi kết luận rằng TRỨNG ĐÀ ĐIỂU có 

cholesterol là thấp nhất, chất béo tốt omega-3 cao nhất so với trứng gà, trứng cút. Cả 3 

loại trứng này đều cho thấy vitamin E giảm khi bảo quản ở nhiệt độ phòng (250C) 

Nguồn video: trích hướng dẫn của nữ đầu bếp truyền hình nổi tiếng Sizemore 

[https://www.youtube.com/watch?v=YoMVFax7dJ0] 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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DÙNG SỮA HẠT THAY THẾ SỮA TƯƠI 

THANH TRÙNG CHO BÉ ĐƯỢC KHÔNG?  
 

 

 

TRẢ LỜI:  

SỮA HẠT (PLANT-BASED MILK) là KHÔNG PHẢI SỮA, mà thực chất là nước ép các hạt. 

Theo cơ quan Food Standards của Úc, tất cả các sữa có nguồn gốc từ thực vật có hàm lượng 

chất đạm và năng lượng thấp hơn sữa bò, đặc biệt hàm lượng chất béo.  

Chỉ nên dùng như 1 vài dịp trong tuần, nên được hiểu như dạng "nước ép" hơn là sữa. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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DẦU OLIU, DẦU ÓC CHÓ, DẦU BƠ, DẦU 

DỪA, DẦU GẤC 
 

 

 

DẦU OLIU, DẦU ÓC CHÓ, DẦU BƠ, DẦU DỪA, DẦU GẤC 

 Tất cả các loại dầu trên KHÔNG CÓ CHỨA thành phần Omega-3 DHA và EPA, dạng 

omega-3 cần cho phát triển não và thị giác cho bé.  

 Chỉ có 1 số loại dầu như dầu óc chó (walnut) có dạng ALA, dạng này khi vào cơ 

thể có thể chuyển hóa thành EPA và DHA, NHƯNG theo báo cáo Dinh dưỡng 

gần đây của Hiệp Hội DD Châu Âu cho thấy từ ALA chuyển hóa rất ít thành 

DHA. 

 CÁCH DÙNG:  

 Chỉ cần 1-2 muỗng/ngày 

 Tuần không quá 4-5 ngày cho các bé dưới 1 tuổi do bé có thể lấy chất béo từ 

những nguồn khác như thịt/cá/trứng và phô mai. 

              Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn  (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của 

HIDADDI Nutrition for Family & Child) 
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MÌ UDON CHO BÉ DÙNG THẾ NÀO?  

 

TRẢ LỜI: 

 Mì Udon có thể thay thế 1 vài dịp trong tuần thay cơm để đa dạng tinh bột cho bé.  

 Tuy nhiên, mì udon có muối bên trong. Do đó, lúc chế biến mì udon nên để nguyên sợi 

khi nấu (mì udon tươi thì luộc tầm 5-8 phút; còn udon khô thì 12-15 phút- hoặc theo 

hướng dẫn trên bao bì). Không cho muối hay gia vị vào nước luộc. Sau khi luộc xong, 

trần sơ qua nước lạnh, rồi sau đó mới cắt khúc hay cắt nhuyễn tùy theo nhu cầu. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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HẠT ĂN DẶM ĂN NHƯ THẾ NÀO? LƯỢNG 

RA SAO? 

 

TRẢ LỜI: 

 Bé dưới 1 tuổi có thể ăn đa phần các hạt trừ đậu phộng (riêng đậu phộng phải trên 1 tuổi 

mới ăn được).  

 Một số hạt bạn có thể cho bé ăn như: hạt điều, hạt hướng dương, hạt bí đỏ, hạt sen, hạt 

Goji, hạt óc chó (walnut), Pine nuts, hạt cranberries. Hạt cung cấp vitamin và khoáng 

cần thiết cho bé như Mg, kẽm, sắt, vitamin nhóm B, A, E.  

 Lời khuyên: các hạt nên rang chín cà nhuyễn như bột cho vào thức ăn (yogurt) cho bé,  

 Lượng ăn: 3-4 lần/tuần là được và lượng ăn theo hướng dẫn BABY HANDY PORTION 

GUIDE của tôi, LƯỢNG MỖI LẦN bằng chiều dài ngón tay cái bé là được. 

Notes: 

Benioff Children's hospital (2015) Adding Calories into Your Baby's Food. Pediatric Diabetes 

Center-Patient education 

WHO (2009) Infant and young child feeding Model Chapter for textbooks for medical students 

and allied health professionals". 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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HẠT CHIA, HẠT ÓC CHÓ KHI NÀO GIỚI 

THIỆU CHO BÉ? HÀM LƯỢNG DINH 

DƯỠNG? 
 

 

 

DINH DƯỠNG 

 Cả 2 loại hạt trên KHÔNG CÓ CHỨA thành phần Omega-3 dạng DHA và EPA. Chỉ có 

dạng ALA, dạng này khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành EPA và DHA, NHƯNG 

theo báo cáo Dinh dưỡng gần đây của Hiệp Hội DD Châu Âu cho thấy từ ALA chuyển 

hóa rất ít thành DHA.  

 Do đó xét về mặt dinh dưỡng thì 2 loại hạt này có vitamin và khoáng như 1 số hạt khác. 

nên dùng cân bằng như các hạt bình thường khác như hạt mè, hạt hướng dương, hạt bí. 

 CÁCH DÙNG:  

 Bé từ 6 tháng tuổi có thể cho hạt Chia , nên ăn cân bằng như các hạt khác 

 Ngày ăn 5 gr, tuần cũng không nên quá 4 ngày.  
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 Về cách chuẩn bị hạt chia, bạn nên ngâm vào nước, để hạt nở ra gấp 2 lần kích thước 

ban đầu, rồi xay nhuyễn bằng máy sinh tố, có thể cho trực tiếp vào cháo nấu 5 phút 

trước khi tắt bếp. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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ĐẬU HỦ / ĐẬU PHỤ 
 

 

THỜI ĐIỂM – LƯỢNG ĂN: Đậu hủ thì 6.5-7 tháng tuổi có thể giới thiệu. Tuy nhiên, chỉ 

dùng 1 vài dịp trong tuần, không nên dùng quá 3 ngày/tuần.  

CÁCH BẢO QUẢN : 

 Giữ lạnh ở ngăn mát tủ lạnh: Mua về nếu chưa dùng ngay thì để nguyên trong hộp và 

giữ lạnh, dùng trước ngày hết hạn 

 Nếu đã mở, chuyển đậu hủ ra 1 chén chứa 1/3 nước sạch để đậu hủ vào, thay nước mỗi 

ngày, dùng trong 4 ngày 

 Nếu muốn đông lạnh: dùng miếng nilon bao phủ đậu hủ, đông lạnh dùng trong 5 tháng 

(khuyên dùng trong 3 tuần là tốt nhất) 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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NẤM 
 

 

 

THỜI ĐIỂM – LƯỢNG ĂN:  Các bé từ 10 THÁNG TUỔI, các mẹ có thể giới thiệu nấm 

trong thực đơn cho các bé.  

HÀM LƯỢNG DƯƠNG DƯỠNG:  

 Nấm là một thực phẩm ít calori (nói dân giả là ko gây béo-mập), cung cấp nhiều 

vitamin nhóm B, khoáng, chất sơ, chất chống oxy hóa và là nguồn vitamin D dồi dào. 

Ăn nấm như là khẩu phần rau xanh hằng ngày liên quan đến cải thiện chất béo tự do 

trong máu (giảm nguy cơ tim mạch). Đó là thông điệp mà GS Kris-Etherton, ĐH Bang 

Pennsylvania, Mỹ gửi đến chúng ta. 

 Thành phần dinh dưỡng của nấm: nấm giàu vitamin nhóm B (riboflavin, folate, 

thiamine, pantothenic acid, và niacin). Bên cạnh đó nấm chứa nhiều khoáng như Se, 

Kali, đồng, sắt, và phosphorus. Nấm giàu protein và chất sơ, đặc biệt Beta-glucans. 

Nấm ít cung cấp ít calori (1 cái nấm kích cỡ trung bình cung cấp khoảng 4 Calori). 

Ngoài ra nấm còn chứa Choline, chất giúp cải thiện giấc ngủ, khả năng học hỏi và trí 

nhớ. Gần đây nấm được cho là nguồn cung cấp Vitamin D quan trọng cho con người.  

CÁCH CHẾ BIẾN ĐỂ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG NÀY HOẠT ĐỘNG: 

 Nấm mua về, không rửa chỉ lau đất cát bằng giấy (vì rửa sẽ làm mất nguyên tố kẽm và 

làm nấm dễ phân hủy).  

 Sau đó để vào túi giấy không xuyên thấu để ngăn ánh sáng lên nấm, đặt vào ngăn mát tủ 

lạnh.  
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 Khi dùng thì để nấm ra ngoài túi giấy để cạnh cửa sổ 20 phút và rửa. Rồi chế biến bình 

thường. Việc làm như vây sẽ giúp nấm tổng hợp Vitamin D2 dưới da và nguyên tố kẽm 

cũng trở nên hoạt động, dễ hấp thu. 

 

Notes: 

Mora, J. R., Iwata, M., & von Andrian, U. H. (2008). Vitamin effects on the immune system: 

vitamins A and D take centre stage. Nature Reviews. Immunology, 8(9), 685–698. 

Basavaraj, K. H., Seemanthini, C., & Rashmi, R. (2010). DIET IN DERMATOLOGY: 

PRESENT PERSPECTIVES. Indian Journal of Dermatology, 55(3), 205–210. 

Jay Berkley (2015) Childhood Nutrition & Immunity, University of Oxford Press. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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GẠO LỨT: TRẺ ĂN DẶM ĐƯỢC KHÔNG? 
 

 

TRẢ LỜI: 

 Theo hướng dẫn của BYT Anh, gạo lứt (Brown rice) không thích hợp cho bé dưới 5 

tuổi vì loại gạo này tạo cảm giác bé no nhanh, bé sẽ không nhận đủ năng lượng bé cần. 

(Gs.Bs. Jacqui, Trưởng Khoa dinh dưỡng, BV Nhi Manchester) 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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CÓ NÊN CHO TRẺ ĂN MẬT ONG – SỮA 

ONG CHÚA 

 

TRẢ LỜI: 

 Theo BYT Anh, mật ong HAY sữa ong chúa có nguy cơ dị ứng rất cao cho các bé dưới 

1 tuổi, chỉ nên thử khi các bé trên 1.5 tuổi. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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NÊM MUỐI HAY NƯỚC MẮM LÀM BÉ 

THÍCH ĂN HƠN  

 

TRẢ LỜI: 

 Viện Nhi khoa của Mỹ và Hiệp Hội Dinh dưỡng Lâm sàng Anh khuyên rằng: không 

thêm bất kì đường, muối, bột nêm hoặc nước mắm (thậm chí nước mắm trẻ em) vào 

thức ăn cho bé dưới 1 tuổi. Điều này để giúp bé không bị rối loại vị giác, dẫn đến thiên 

về 1 vị hoặc biếng ăn kéo dài. Hơn nữa hướng dẫn cũng muốn bảo vệ khả năng lọc của 

thận bé vốn còn chưa hoàn chỉnh và rất non nớt.  

 Vị thích hợp nhất của bé dưới 1 tuổi là vị của sữa mẹ hoặc vị của rau củ quả thịt cá tự 

nhiên. Chỉ cần 1 lần các bạn cho bé ăn 1 vị lạ (như bánh ngọt hay nêm muối). Có thể 

bạn thấy bé sẽ rất thích ăn 1 vài bữa, nhưng 1 thời gian ngắn sau đó bé bị rối loạn vị 

giác, lúc này bé có thể chỉ thích ăn loại đó và không ăn bất cứ gì, hoặc bé sẽ không ăn gì 

cả kể cả sữa mẹ (thường gặp bé quá nhạy cảm) 

 Gia vị, mắm muối chỉ thêm khi bé sau 1 tuổi: 1 -2g / bữa 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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CÓ NÊN CHO BÉ ĂN NƯỚC YẾN (YẾN SÀO)  

 

TRẢ LỜI: 

 Theo BYT Anh, nước yến hay yến có nguy cơ dị ứng rất cao cho các bé dưới 1 tuổi, chỉ 

nên thử khi các bé trên 1.5 tuổi. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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LÝ DO KHÔNG NÊN ĂN QUÁ NHIỀU BÔNG 

CẢI, CỦ DỀN, CẦN TÂY, BẮP CẢI  

 

TRẢ LỜI: 

 Các loại rau củ trên đều thuộc nhóm có thành phần nitrat  

Chất nitrat khi vào dạ dày và gặp men tiêu hóa sẽ biến thành nitrit, nitrit khiến huyết sắc 

tố (hemoglobin- thành phần có chức năng “bắt” và vận chuyển oxi cung cấp cho cơ thể) 

bị biến đổi thành chất methemoglobin- chất này không thể liên kết và vận chuyển oxi 

(nói dễ hiểu là nitrit đã chiếm chỗ của oxi). Vì vậy, khiến cơ thể thiếu oxi dẫn đến hiện 

tượng trẻ bị khó thở, ngột ngạt, tím tái. Vì vậy, tuy củ dền rất tốt và không nên bỏ qua 

trong thực đơn ăn dặm của bé song mẹ phải cho bé ăn có chừng mực. 

 LƯỢNG ĂN:  
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 Không ăn quá 2 bữa/ngày, và 2 bữa cách quãng (VD sáng ăn củ dền, trưa ăn 1 

loại rau củ khác, buổi chiều có thể ăn củ dền). Nếu bé ăn 1 cử 1 ngày không nhiều 

quá 2 muỗng canh các loại rau có thành phần nitrat kể trên. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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TRÁNG RUỘT BẰNG NƯỚC CÀ RỐT 

TRƯỚC ĂN DẶM LÀM BÉ ĂN TỐT, ÍT BỊ 

TIÊU HÓA CÓ ĐÚNG KHÔNG? 
Nhiều bạn chia sẻ công thức truyền miệng là cho bé dùng nước cà rốt 1-2 tuần trước ăn dặm là 

có thể giúp bé ăn ngoan, không bị vấn đề tiêu hóa, không đi phân sống. Có bạn cho bé "tráng 

ruột" theo cách này từ rất sớm (từ 3-5 tháng tuổi). 

 

 

TRẢ LỜI: 

 Không đúng và không khuyên dùng trước 5 tháng tuổi.  

 Lời khuyên của Viện Nhi Khoa của Mỹ: 

 Các bé dưới 3 tháng tuổi tuyệt đối không dùng cà rốt hoặc nước ép cà rốt. 

 Các bé từ 4 -6 tháng không khuyến khích dùng cà rốt trong ăn dặm, đặc biệt tuyệt 

đối không cho bé dùng nước ép cà rốt (vì nước ép có hàm lượng nitrate tập trung 

rất cao) 

 Các bé từ 6 tháng tuổi: có thể dùng cà rốt (dạng xay nhuyễn trong thực hành ăn 

dặm), nhưng vẫn không khuyến khích dùng nước ép cà rốt. 
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 Các bé từ 7.5 tháng có thể dùng cà rốt hay nước ép cà rốt (nhưng nước ép là hạn 

chế trước 1 tuổi) 

 Do đó, huyền thoại về dùng nước ép cà rốt để tráng ruột trước ăn dặm giúp bé ăn 

ngon là không có bằng chứng khoa học, nhưng ngược lại nếu cho bé dùng nước 

ép cà rốt quá sớm (từ 4-6 tháng tuổi) có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của bé 

(VD như bệnh Methemoglobinemia) 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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DÙNG NƯỚC MÍA NẤU ĐỒ ĂN DẶM CHO 

BÉ SẼ GIÚP BÉ TĂNG CÂN VÀ TIÊU HÓA 

TỐT?  
 

 

TRẢ LỜI: 

 Hàm lượng vi chất dinh dưỡng trong 1 thanh mía bằng cánh tay không khác gì 1 trái táo 

hay 1 củ khoai lang. Tuy nhiên hàm lượng đường trong mía là cao.  

 Theo kiến nghị của Viện Nha Khoa Úc, nước mía thường chứa đường sucrose gây sâu 

răng và các vấn đề nhiễm khuẩn răng miệng cho bé, đặc biệt trong giai đoạn mọc răng 

và bắt đầu ăn dặm.  

 Ngoài ra, nước ép mía thường có nguy cơ nhiễm khuẩn cao (vd loài Trypanosoma 

cruzi) (Theo báo cáo của Gs.Bs.Choffnes, Viện Y Khoa của Mỹ, trang 222).  

 Do đó, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy ăn dặm với nước mía cho thấy tăng cân 

hay tiêu hóa tốt, Nhưng những bằng chứng hiện tại cho thấy nước ép mía có nhiều nguy 

cơ liên quan đến rối loạn tiêu hóa, dị ứng và sâu răng ở các bé nhỏ. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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NẤU CHO BÉ BẰNG NƯỚC HẦM XƯƠNG, 

RAU CỦ ĐỂ CÓ NHIỀU CHẤT DINH 

DƯỠNG? 

 
TRẢ LỜI: 

Suy nghĩ này không đúng, thậm chí với nước dashi của Nhật.  

 Theo báo cáo tại hội đồng Nhi Khoa Hyogo, GS.BS. Tsutie nhấn mạnh các nước dùng 

KHÔNG THAY THẾ chất dinh dưỡng từ thực phẩm "thật" đến từ rau củ thật, thịt cá 

thật, thậm chí rong biển thật, nước dùng chỉ tạo vị nhưng thành phần dinh dưỡng là rất 

ít, đặc biệt các nước dùng từ cá và rau củ (rất nhiều vitamin nhóm B, và C , cùng nhiều 

chất khoáng đánh mất trong lúc chế biến nước dùng- 

 Đó cũng là kết luận của GS.BS. Yuan (năm 2009) trên phân tích hàm lượng chất dinh 

dưỡng từ nước dùng bông cải và GS.BS. Ismail (năm 2004) phân tích trên hàm lượng 

cá.Theo báo cáo, hàm lượng canxi và chất đạm trong nước dùng nấu từ xương ống cũng 

rất thấp. 

 Do đó, nước dùng có hàm lượng chất dinh dưỡng rất thấp, bé vẫn cần bổ sung cá, thịt và 

rau củ thật, KHÔNG NÊN CHỈ CHO BÉ DÙNG CHÁO NẤU VỚI NƯỚC DÙNG.  

 Một số nước dùng từ rong tảo biển nên lưu ý lượng iodine bên trong. Nếu quá dư thừa 

sẽ ảnh hưởng đến hormone tuyến giáp. Trẻ dưới 1 tuổi hoặc bắt đầu ăn dặm, không nên 

dùng quá nhiều nước hầm chứa rong biển. 

Notes: 
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Hướng dẫn lâm sàng về ăn dặm ở các bé Nhật, do Bộ Y Tế Nhật ban hành, Equal 

Employment/Children and Families Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare, “The 

Recommendations for Conducting Weaning in the Guidebook for Supporting Feeding and 

Weaning,” Maternal and Child Health Division, Report No. 47, 2007. 

GS.BS. Tsutie báo cáo tạp chí y khoa Food and Nutrition Sciences, năm 2011 với bài 

Evaluation of the Dietary Reference Intakes for Japanese (2010 Edition): Recommended 

Protein, Pantothenic Acid, Vitamin D, and Iron Intakes for Breast-Fed Infants Aged 6 - 11 

Months. 

GS.BS Inuoe,báo cáo tạp chí năm 2014 Introducing Solid Foods to Infants in the Asia Pacific 

Region. 

Gs.BS Ismail, báo cáo tạp chí Nutrition & Food ScienceEffects of cooking practices (boiling 

and rying) on the protein and amino acids contents of four selected fishes 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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CÓ NÊN DÙNG NƯỚC RAU CỦ VÀ NƯỚC 

DÙNG DASHI NẤU CHO BÉ: 

 

TRẢ LỜI: 

 Theo báo cáo tại hội đồng Nhi Khoa Hyogo, GS.BS. Tsutie nhấn mạnh các nước dùng 

KHÔNG THAY THẾ chất dinh dưỡng từ thực phẩm "thật" đến từ rau củ thật, thịt cá 

thật, thậm chí rong biển thật, nước dùng chỉ tạo vị nhưng thành phần dinh dưỡng là rất 

ít, đặc biệt các nước dùng từ cá và rau củ (rất nhiều vitamin nhóm B, và C , cùng nhiều 

chất khoáng đánh mất trong lúc chế biến nước dùng 

 Đó cũng là kết luận của GS.BS. Yuan (năm 2009) trên phân tích hàm lượng chất dinh 

dưỡng từ nước dùng bông cải và GS.BS. Ismail (năm 2004) phân tích trên hàm lượng 

cá.Theo báo cáo, hàm lượng canxi và chất đạm trong nước dùng nấu từ xương ống cũng 

rất thấp. 

 Do đó, nước dùng có hàm lượng chất dinh dưỡng rất thấp, bé vẫn cần bổ sung cá, thịt và 

rau củ thật, KHÔNG NÊN CHỈ CHO BÉ DÙNG CHÁO NẤU VỚI NƯỚC DÙNG. 

Notes: 

Hướng dẫn lâm sàng về ăn dặm ở các bé Nhật, do Bộ Y Tế Nhật ban hành, Equal 

Employment/Children and Families Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare, “The 
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Recommendations for Conducting Weaning in the Guidebook for Supporting Feeding and 

Weaning,” Maternal and Child Health Division, Report No. 47, 2007. 

GS.BS. Tsutie báo cáo tạp chí y khoa Food and Nutrition Sciences, năm 2011 với bài 

Evaluation of the Dietary Reference Intakes for Japanese (2010 Edition): Recommended 

Protein, Pantothenic Acid, Vitamin D, and Iron Intakes for Breast-Fed Infants Aged 6 - 11 

Months. 

GS.BS Inuoe,báo cáo tạp chí năm 2014 Introducing Solid Foods to Infants in the Asia Pacific 

Region. 

Gs.BS Ismail, báo cáo tạp chí Nutrition & Food ScienceEffects of cooking practices (boiling 

and rying) on the protein and amino acids contents of four selected fishes 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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CÓ NÊN DÙNG NƯỚC LUỘC RAU MUỐNG 

NẤU CHO BÉ? 

 

TRẢ LỜI: 

 Rau muống là rau rỗng ruột trồng ngoài bờ, nên khi luộc không nên dùng nước luộc để 

nấu cháo hoặc sử dụng lại vì nguy cơ nhiễm kim loại nặng cao. Trừ khi là rau trồng từ 

hạt. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 

 

 

 

 

 



MABU DINH DƯỠNG – mabu.vn 46 

 

HÃY NGƯNG CHO BÉ DƯỚI 3 TUỔI ĂN 

CÁC BÁNH SNACK, BÁNH KẸO, SOCOLA 

VÀ NƯỚC NGỌT 

 

 

Thực tế, Báo cáo gần đây tại Hội Nghị dinh dưỡng nhi khoa quốc tế, Gs.Bs. Huffman, ĐH 

California, Mỹ đã cho thấy: 

"Nhiều hơn 20% các bé độ tuổi 6-8 tháng đã bắt đầu cho làm quen với các loại bánh ngọt, bánh 

snack (do cha mẹ hoặc người thân cho bé ăn chơi như "cho bé ăn thử xem bé có thích không") 

Quá sai lầm cho chuyện "ăn thử tai hại này". Gs. Huffman nhấn mạnh việc ăn những thức ăn 

giàu đường hay nhiều muối này là đang làm bé rối loạn vị giác, dù chỉ 1 lần. Tự cha mẹ làm bé 

biếng ăn, làm bé kén ăn khi tự chính cha mẹ đưa cho bé ăn những món mà các chuyên gia dinh 

dưỡng không bao giờ khuyến khích cha mẹ làm điều này.  

Và báo cáo cũng cho thấy rằng :"75% các bé Châu Á bắt đầu "nghiện" các loại thức ăn này khi 

bước sang 2 tuổi nếu giới thiệu chúng từ sớm". Lại 1 cái sai nghiêm trong nữa mà cha mẹ 

Châu Á mắc phải là cứ nghĩ: bé ăn không tốt, thì cứ cho bé ăn lặt vặt mấy món này, bé có vẻ 

thích ăn. Quá sai lầm cho suy nghĩ này, bé càng ăn lặt vặt mấy món giàu năng lượng từ chất 

béo trans-fat này (1 loại chất béo rất tệ cho tim mạch và não bộ các bé) làm các bé no, giảm 

hấp thu chất dinh dưỡng từ các thực phẩm khác và hệ tiêu hóa hoạt động không hiệu quả. 

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA CÁC LOẠI BÁNH SNACK, BÁNH KẸO, 

SOCOLA VÀ NƯỚC NGỌT? 
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 Không có chất dinh dưỡng nào mang lợi ích từ các loại trên. Ngược lại, các loại bánh 

này là có hàm lượng muối hoặc đường rất cao, lượng chất béo xấu rất cao (Báo cáo của 

BBC Health cho thấy 1 bịch snack 35gram chứa 3 muỗng cafe dầu (15ml dầu). Hàm 

lượng dầu quá cao như vậy làm bé có các vấn đề tiêu hóa khi ăn là dễ hiểu). 

 Hơn nữa, các loại snack không lành mạnh này còn chứa chất ổn định, chất nhũ hóa, chất 

bão quản. Đặc biệt các chất điều vị gồm các a-xít , do đó, gia tăng rối loạn vị giác của 

bé và tạo môi trường cho vi khuẩn gây sâu răng phát triển. 

NHỮNG NGUY CƠ SỨC KHỎE LIÊN QUAN VỚI VIỆC ĂN BÁNH SNACK, BÁNH 

KẸO VÀ NƯỚC NGỌT 

 Việc ăn quá nhiều đường và muối sẽ làm vị giác bé rối loạn, dẫn đến biếng ăn kéo dài, 

khó điều trị. Ngoài ra, còn gia tăng cao huyết áp nhi khoa và phát triển bệnh tim khi bé 

lớn. 

 Chậm phát triển trí não và gia tăng nguy cơ các bệnh khác do nhiều chất điều vị không 

khuyên dùng cho nhi khoa, nhưng các loại bánh snack này đều chứa các chất điều vị 

này [xem hình đính kèm]. 

THAY THẾ NHỮNG LOẠI SNACK KHÔNG LÀNH MẠNH BẰNG THỰC PHẨM 

KHÁC LÀNH MẠNH HƠN 

 Các loại hạt ăn dặm như hạt bí, hướng dương, hạt goji, hạt hoa hồng đen. 

 Trái cây không quá ngọt như bơ, chuối, dâu tây, thanh long,... để bé học mùi vị và lấy 

chất dinh dưỡng từ tự nhiên. 

 Sữa chua và phô mai  

 Tự làm các loại bánh cho bé như cup-cake cà rốt, bí đỏ, khoai lang, hoặc xiên que trái 

cây hoặc tôm thịt cá. 

Notes:  

BBC (2016) Pack-a-day crisp habit' warning [Accessed 30 July 2016] 

Huffman, S. L., Piwoz, E. G., Vosti, S. A., & Dewey, K. G. (2014). Babies, soft drinks and 

snacks: a concern in low- and middle-income countries? Maternal & Child Nutrition, 10(4), 

562–574. 

Theo B.s Dinh dưỡng Anh Nguyễn (Giám đốc bộ phận tư vấn nhi khoa của HIDADDI 

Nutrition for Family & Child) 
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