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Lời nói đầu 

Nếu như các món ăn trong giai đoạn khởi đầu ăn dặm của bé càng đơn giản càng tốt, càng dễ 

tiêu hóa càng tốt thì đến giai đoạn sau, bé cần được làm quen với đa dạng các loại thực phẩm 

hơn, các món ăn cần liên tục được thay đổi để bé lạ miệng và “bị hấp dẫn” lôi cuốn bởi bữa ăn. 

Mẹ hãy cố gắng linh hoạt hơn nữa trong việc lựa chọn thực phẩm, cũng như cách chế biến đồ 

ăn để “biến” mỗi bữa ăn của bé trở thành một cuộc “phiêu lưu” kỳ thú với những mùi vị, màu 

sắc bắt mắt của món ăn.  

Hiểu được việc mẹ muốn đổi bữa cho bé, đa dạng các loại thực phẩm cũng như cách chế biến 

món ăn cho bé bên cạnh những món cháo thường ngày với những loại thực phẩm thông thường 

như như thịt lợn, thịt bò, thịt gà, tôm, hay cá (trôi, chép...)... trong cuốn Ebook này, Mabu 

dinh dưỡng xin giới thiệu đến mẹ một list những món cháo “cực hấp dẫn” và “cực bổ dưỡng” 

từ lươn, bồ câu, ếch, hàu, mực, cá hồi, thịt nội tạng (tim/gan gà, tim/gan lợn)... để mẹ có thể 

làm cho bé măm măm.  

Mẹ hãy làm mới thực đơn ăn dặm của bé với các món ngon này nhé! Chúc cho công cuộc làm 

mới thực đơn của mẹ thành công và được bé yêu “hưởng ứng” nhiệt tình! 

Mabu dinh dưỡng 
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LƯƠN 
“Thịt lươn chứa nhiều loại vitamin và 

chất khoáng như vitamin A, B1, B6 hay 

chứa chất sắt, natri, kali, calci. So với các 

loại như hến, tôm đồng, cua đồng, thịt 

lươn là loại thực phẩm có giá trị dinh 

dưỡng cao nhất. Vì thế, thịt lươn luôn 

được chọn lựa là thức ăn bồi bổ cho 

người bệnh, người già và trẻ nhỏ.” 

 

 

 

Những lưu ý trong chọn lựa và chế biến lươn 

 Mẹ nên chọn những con lươn lươn to, dài vừa phải, lưng đen, bụng vàng ánh. Loại này là lươn 

đồng, thịt thơm, ngon không phải lươn nuôi, thịt bở, tanh. 

 Khi mua lươn về mẹ có thể ngâm lươn vào nước vo gạo khoảng 1 buổi để sạch ruột lươn. Tuy 

nhiên, nếu không có thời gian mẹ có thể làm lươn ngay. Cách sơ chế như sau: 

 Tay trái mẹ nắm đầu lươn, tay phải kẹp chặt lươn và tuốt trong hợp nước cốt chanh và 

muối. Mẹ tuốt đi tuốt lại nhiều lần cho tới khi lươn hết nhớt thì rửa lại bằng nước sạch. 

Mẹ chờ một lúc cho máu lươn đông lại thì mổ.  

 Để mổ lươn mẹ có thể dùng dao nhọn hay cật tre già rạch từ đầu lượn một đường thẳng, 

bỏ lòng. 

 Lọc thịt lươn, mẹ có hai lựa chọn là lọc sống hoặc lọc chín.   

Thịt chín: hấp hoặc luộc lươn chín tới, vớt ra, dùng đũa kẹp từ cổ lươn, kéo mạnh 

xuống thịt sẽ tách ra nhanh chóng. Lưu ý, với lươn đã chín, mẹ tránh làm rớt nước lã 

vào khiến lươn bị tanh.  

Thịt sống: dùng dao sắc cắt từng bên phía dưới đầu lươn một chút, rồi lạng theo xương 

lươn, chúng ta sẽ tách ra được từng bên. 

 Vì trong lươn đã có sẵn chất béo không bão hòa poly tốt cho não bộ, nên trong quá trình chế 

biến các món lươn mẹ không cần hoặc hạn chế nêm dầu ăn.  

 Lươn kỵ nấu với rau chân vịt/rau bina, táo đỏ, thịt bò, hẹ... 

 Mẹ có thể cho bé ăn lươn khi bé được 8 tháng tuổi.  
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Các món cháo lươn  

 Cháo lươn, bí đỏ 

 Nguyên liệu: 

 Cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Thịt lươn: 30g 

 Bí đỏ: 20g 

 Dầu ăn: 1 thìa dầu ăn 

 Mùi, ngò: 1 vài nhánh 

 Hành khô: 1 củ nhỏ 

 

 

 Cách làm: 

 Bí đỏ rửa sạch, thái miếng nhỏ. 

 Rau mùi, ngò mẹ rửa sạch, thái nhỏ.  

 Hành khô bóc vỏ băm nhỏ 

 Gạo mẹ cho vào nồi, thêm khoảng 450ml nước và bật bếp nấu cháo. 

 Khi cháo sôi thì cho bí đỏ vào ninh cùng. 

 Lươn mẹ làm sạch, đem luộc chín, gỡ lấy thịt, xé nhỏ. 

 Láng dầu phi thơm hành, cho lươn vào xào. 

 Khi cháo chín, mẹ lấy thìa đánh nhuyễn cho bí đỏ nhỏ hơn, rồi mẹ cho thịt lươn vào 

trộn đều lên đun sôi lục bục thì cho thêm hành ngò thái nhỏ trộn đều rồi tắt bếp. 

 Đổ cháo ra bát và cho bé thưởng thức món ăn khi còn nóng ấm. 

 

 Cháo lươn, cà rốt 

 Nguyên liệu: 

 Thịt lươn: 30g 

 Cà rốt băm nhuyễn: 20g 

 Gạo tẻ/cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Gia vị 

 

 Cách làm: 

 Cà rốt mẹ gọt vỏ, thái nhỏ. 

 Mẹ cho gạo vào nồi, thêm khoảng 450ml nước, bật bếp ninh cháo. 

 Khi cháo sôi thì cho cà rốt vào ninh cùng.  

 Lươn, mẹ làm sạch, rồi đem luộc/hấp chín, lọc/gỡ thịt, bỏ da và xé/giã nhỏ. 

 Khi cháo chín mềm nhừ thì cho lươn vào trộn đều lên, nêm gia vị khi bé được hơn 1 

tuổi. Rồi mẹ tắt bếp, đổ ra bát cho bé thưởng thức.  
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 Cháo lươn, khoai môn 

 Nguyên liệu: 

 Thịt lươn: 30g 

 Gạo/cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Khoai môn: 30g 

 Hành tím, rau mùi, hành lá: vài nhánh 

 Gia vị: hạt nêm, dầu ăn, nước mắm, hạt 

tiêu.  

 Cách làm: 

 Khoai môn mẹ gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng nhỏ. 

 Gạo cho vào nồi, thêm khoảng 450ml nước, bắc bếp nấu cháo. 

 Khi cháo sôi thì cho khoai vào ninh cùng đến khi nhừ.   

 Lươn làm sạch, đem hấp/luộc chín, rồi gỡ bỏ da và xương, lấy phần thịt băm nhỏ.  

 Láng chút dầu, phi thơm hành tím đã băm nhỏ, rồi cho lươn vào xào săn. 

 Khi cháo chín nhừ thì cho lượn vào, trộn đều lên, nêm gia vị vừa ăn nếu bé được hơn 1 

tuổi. Tắt bếp cho thêm hành, mùi đã thái nhỏ vào trộn lên. 

 Đổ cháo ra bát cho bé thưởng thức khi còn nóng ấm.  

 

 Cháo lươn, rau răm, thì là 

 Nguyên liệu: 

 Lươn: 100g 

 Gạo nếp: 20g 

 Gạo tẻ/cháo ăn dặm Mabu: 30g 

 Rau răm, thì là: 1 vài nhánh 

 Dầu điều 

 Nước nghệ: 1/3 thìa cà phê 

 Gia vị 

  

 Cách làm: 

 Gạo vo sạch, cho vào nồi, thêm nước vào ninh cháo. 

 Răm, thì là nhặt, rửa sạch, thái nhỏ.  

 Lươn mua về làm sạch sẽ, luộc lươn lên với vài hạt muối trắng. Lươn chín đem gỡ bỏ 

da, xương, lấy phần thịt.   

 Thịt lươn đem băm nhỏ, cho chút nước nghệ vào, thêm gia vị ướp.  

 Hành khô băm nhỏ, cho vào chảo phi thơm, cho lươn vào xào.  

 Khi cháo chín cho lươn vào khuấy đều, đun sôi lục bục cho răm, thì là vào, đảo đều lên. 

 Đổ cháo ra bát, cho bé thưởng thức khi ấm nóng. 
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 Cháo lươn bí đỏ hạt sen 

 Nguyên liệu: 

 Gạo/cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Thịt lươn: 30g 

 Hạt sen khô: 15 hạt 

 Bí đỏ: 20g 

 Dầu ăn 

  

 Cách làm: 

 Gạo mẹ cho vào nồi, thêm nước vào ninh cháo. 

 Hạt sen mẹ nên ngâm khoảng 1 tiếng. Bí đỏ mẹ gọt vỏ, rửa sạch. 

 Cho bí đỏ và hạt sen vào hấp chín và tán nhuyễn.  

 Lươn mẹ làm sạch, đem hấp chín rồi lóc thịt, bỏ da và xương.   

 Khi cháo chín nhừ thì cho bí đỏ, hạt sen vào nồi và đun vừa lửa, khuấy đều, rồi cho 

lươn vào đun sôi lục bục là được.  
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CHIM BỒ CÂU 
“Thịt chim bồ câu có lượng protein 

cao, lượng mỡ và cholesterol thấp, 

đồng thời trong thịt chim bồ câu còn 

có vitamin A, B1, B2, E và nhiều 

nguyên tố vi lượng là thành phần tạo 

máu, do vậy giá trị dinh dưỡng trong 

thịt chim bồ câu cao hơn thịt gà, cá, 

thịt bò… Thường xuyên ăn thịt chim 

bồ câu có thể kích thích ăn uống, 

tăng khả năng tuần hoàn máu …” 

 

 

 

Những lưu ý trong lựa chọn và chế biến chim bồ câu 

 Chọn chim bồ câu ra ràng ngon, mẹ cần chọn bồ câu nhìn còn tươi, da dẻ có màu hồng không 

bị tái. Lúc mua nên dở cánh chim bồ câu lên, dùng tay ấn vào nếu thấy thịt dày là chim bồ câu 

ra ràng ngon. Mẹ cũng lấy tay ấn vào phần ức coi thử có mềm không, nếu mềm là ngon.  

 Để làm thịt chim bồ câu, mẹ lưu ý mấy điểm sau:  

 Vì tiết chim bồ câu rất bổ, nên mẹ không nên cắt tiết, mà nên bóp chết chim bằng cách 

bịt mũi, dìm đầu chim vào trong nước hoặc cuốn băng dính kín mũi chim,.v.v…  

 Vặt lông chim mẹ cũng không cần nhúng nước nóng mà cứ vặt khô, vì lông chim rất dễ  

vặt.  

 Sau đó mẹ làm tương tự như mổ gà. Các mẹ có thể chặt chim nhỏ ra, hoặc để cả con 

cho vào nồi ninh cháo, hoặc mẹ lọc thịt chim, xương chim để riêng ra, rồi xương thì cho 

vào nồi ninh lấy nước ngọt, còn phần thịt thì băm nhỏ và cho vào cháo sau khi cháo 

chín nhừ.  

 Thịt chim bồ câu mẹ có thể giới thiệu cho bé từ 8.5 tháng tuổi.  

 Với các món cháo chim dưới đây, mẹ lưu ý độ thô của thịt chim, cháo, rau, củ... tùy thuộc vào 

khả năng ăn thô của bé mà mẹ linh động chế biến.  
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Các món cháo chim bồ câu 

 Cháo chim bồ câu, cà rốt, đậu cô ve 

 Nguyên liệu: 

 Chim bồ câu: 1/2 con (khoảng 100g) 

 Cà rốt, đậu cô ve: 40g 

 Cháo hạt vỡ Mabu: 35g 

 Gạo nếp: 10g 

 Hành khô: 1 – 2 nhánh 

 Nấm hương: 3 – 4 tai 

 Dầu ăn 

 Nước 

 

 Cách làm: 

 Thịt chim mẹ làm sạch, lọc xương và thịt để riêng ra. 

 Mẹ đổ khoảng 550ml nước vào nồi, cho thêm cháo hạt vỡ Mabu, gạo nếp, xương chim 

vào ninh khoảng 15-20 phút. 

 Trong thời gian đó, mẹ đem băm chim bồ câu, thái/băm nhỏ đậu cô ve, cà rốt, nấm 

hương tùy vào khả năng ăn thô của bé. 

 Mẹ láng dầu vào nồi, đun nóng thì cho hành khô đã băm nhỏ vào phi thơm, rồi cho thịt 

chim bồ câu vào xào săn. 

 Khi cháo chín nhừ thì mẹ cho cà rốt, đậu cô ve, nấm hương vào đun trong khoảng 2 – 3 

phút thì cho thịt chim bồ câu vào đun sôi. 

 Đổ cháo ra bát và cho bé thưởng thức khi còn nóng ấm. 

 

 Cháo chim bồ câu, đậu xanh, hạt sen 

 Nguyên liệu: 

 Chim bồ câu mới ra ràng: 1/2 con 

 Gạo nếp: 10g 

 Cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Đậu xanh: 1 nắm nhỏ 

 Hạt sen: 20-30 hạt. 

 Hành tím: 2 củ, Rau mùi: 1 nắm 

 Dầu ăn 

  

 Cách làm: 

 Hạt sen, đậu xanh, gạo nếp mẹ đem vo sạch và ngâm khoảng 1 tiếng. 

 Chim bồ câu mẹ rửa sạch, rồi lọc thịt và chim để riêng từng phần. 

 Thịt chim mẹ đem băm nhỏ, còn xương chim mẹ cho vào nồi, thêm gạo, đậu xanh, hạt 

sen, nước vào ninh nhừ nấu cháo.  

 Láng dầu vào chảo, cho hành khô băm nhỏ vào phi thơm, rồi cho thịt chim vào xào 



MABU DINH DƯỠNG – mabu.vn 10 

 

chín.  

 Khi cháo chín nhừ, mẹ lấy thìa đánh qua cháo cho cháo nhuyễn hơn, rồi cho thịt chim 

bồ câu vào trộn đều. 

 Đổ cháo ra bát cho bé ăn khi còn nóng. 

  

 Cháo chim bồ câu, đậu Hà Lan, ngô ngọt 

 Nguyên liệu: 

 Gạo/cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Chim câu: ½ con 

 Đậu Hà Lan: 20g 

 Ngô ngọt: 20g 

   

 Cách làm: 

 Chim bồ câu làm sạch, cho vào nồi luộc sôi thì cho thêm đậu Hà Lan và ngô ngọt vào 

luộc chín. 

 Vớt chim bồ câu và gỡ lấy phần thịt chim rồi băm nhỏ. Đậu Hà Lan và ngô ngọt đem 

xay nhỏ. 

 Mẹ cho gạo vào nước luộc chim bồ câu và rau củ ninh nhừ. Khi cháo như thì cho thịt 

chim vào nấu cùng sau đó cho đậu Hà Lan và ngô ngọt đã xay vào nấu cùng cháo cho 

đến khi cháo sôi lục bục trở lại khoảng 2-3 phút thì tắt bếp. 

 Đổ cháo ra bát, nêm thêm chút dầu ăn là có thể cho bé thưởng thức. 
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ẾCH 
“Thịt ếch giàu protein, chất béo, 

đường, canxi, phốt-pho, kali, natri, 

sắt, đồng, magiê, vitamin A, B, D, E, 

canxi… giúp trẻ suy dinh dưỡng 

tăng cân nhanh hơn. Ngoài ra, thịt 

ếch còn có tác dụng tăng cường sức 

khỏe cho người ốm mới dậy, thanh 

nhiệt giải độc hỗ trợ cho quá trình 

tiêu hóa hấp thu dưỡng chất tốt hơn 

để cải thiện cơ thể.” 

 

 
 

Những lưu ý trong chọn và chế biến ếch 
 Hiện nay, với công nghệ nuôi ếch, thịt ếch không còn là món ăn khó kiếm, nhưng để có một 

món ếch ngon thì lại không dễ. Vì muốn làm được món ếch ngon, mẹ phải chọn được ếch 

đồng, ếch sống ngoài tự nhiên. Loại ếch này rất thơm ngon, thịt săn chắc, nạc nhiều và đậm đà. 

Để chọn được ếch đồng, mẹ chọn ếch có đầu thon, mắt sáng, đùi to và gân guốc, bụng thường 

ửng vàng hoặc trắng, da lưng bông đen hoặc bông vàng sáng... Ếch đồng ngon nhất là khoảng 

tháng 9, tháng 10 trở đi. Vì vào thời điểm này, những chú ếch rất béo do phải tích trữ nhiều mỡ 

để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông dài trong hang. 

 Lưu ý khi làm ếch, mẹ phải lọc bỏ phần xương sống vì phần xương sống có chất gây tê, có hại 

cho sức khỏe.  

Mẹ cũng có thể rửa ếch bằng rượu gừng (rượu + gừng ngâm) để khử tanh. Việc rửa ếch bằng 

muối và dấm như một sô mẹ vẫn thường làm có thể khử một phần mùi tanh nhưng không hiệu 

quả bằng việc rửa bằng rượu gừng. 

Dù làm gì thì mẹ cũng nên chần qua ếch để diệt khuẩn, cẩn thận mẹ có thể trần qua ếch với bột 

nghệ và rượu gừng có tác dụng lấy màu và diệt khuẩn rất tốt.  

 Khi chế biến món cháo ếch cho bé, mẹ nên bỏ phần da ếch.  

 Mẹ có thể cho trẻ ăn món ếch khi bé được 8 tháng tuổi.  
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Các món cháo ếch 

 Cháo ếch, rau mồng tơi 

 Nguyên liệu: 

 Ếch: 30g 

 Rau mồng tơi: 30g 

 Gạo/cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Gừng, hành củ: 1 vài nhánh nhỏ 

 Dầu ăn 
 

 Cách làm: 

 Gạo cho vào nồi, thêm nước vào nấu cháo.  

 Rau mồng tơi rửa sạch băm nhỏ.  

 Ếch mẹ làm và rửa sạch sẽ, chặt miếng nhỏ, ướp với 1 ít gừng. 

 Láng dầu vào chảo, cho hành củ đã băm nhỏ vào phi thơm, rồi cho ếch vào xào, khi thịt 

ếch săn lại thì cho ít nước vào rồi đậy vung, vặn lửa nhỏ, om đến khi ếch chín mềm. Gỡ 

lấy phần thịt ếch, băm nhỏ. 

 Khi cháo chín nhừ thì cho ếch băm và nước ếch tiết ra lúc mình om vào đun sôi, thì cho 

rau mồng tơi vào khuấy đều tay đến khi rau chín.  

 Đổ cháo ra bát cho bé thưởng thức khi còn nóng ấm. 

 

 Cháo ếch, bí đao 

 Nguyên liệu 

 Gạo tẻ/cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Ếch: 30g 

 Bí đao: 1 miếng nhỏ 

 Dầu ăn 

 Hành, mùi tầu 
 

 Cách làm 

 Ếch mẹ làm sạch, bỏ da, lấy phần thịt ếch, băm nhuyễn.  

 Gạo mẹ cho vào nồi, cho thêm nước, xương ếch vào ninh cháo cho ngọt.  

 Bí đao, gọt vỏ, bỏ ruột, băm nhỏ. 

 Láng dầu vào chảo, cho hành băm nhỏ vào phi thơm và cho ếch vào xào chín. 

 Khi cháo chín nhừ thì mẹ vớt xương ếch ra, cho ếch và bí xanh vào, khuấy đều tay khi 

chín thì cho hành và rau mùi/ngò đã thái nhỏ vào, trộn đều là được. 
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 Cháo ếch, đậu xanh 

 Nguyên liệu 

 Thịt ếch: 40g 

 Gạo tẻ: 20g 

 Gạo nếp: 10g 

 Đậu xanh: 20g 

 Hành khô: 2 nhánh 

 Gia vị: dầu ăn, nước mắm  

 

 Cách làm 

 Gạo nếp, gạo tẻ mẹ vo sạch, rồi rang qua để gạo có màu vàng tươi và mùi thơm hơn. 

Rồi cho gạo vào nồi cùng với đậu xanh đã vo sạch, cho thêm nước vào ninh cháo.  

 Hành khô bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn. 

 Thịt ếch làm sạch, bỏ hết nội tạng và da chỉ lấy thịt, sau đó mẹ băm nhỏ, ướp gia vị cho 

ngấm.   

 Láng dầu vào chảo, phi thơm hành thì cho ếch vào xào chín.  

 Khi cháo chín nhừ thì cho thịt ếch vào, khuấy đều rồi đun thêm khoảng 3-5 phút, nêm vị 

vừa ăn rồi bắc ra. 

 

 Cháo ếch, bí đỏ 

 Nguyên liệu 

 Thịt ếch: 30g 

 Bí đỏ: 30g 

 Gạo tẻ/gạo nấu cháo Mabu hạt vỡ: 35g 

 Dầu ăn 

 Gia vị 
  

 Cách làm 

 Bí đỏ gọt vỏ, xắt miếng nhỏ.  

 Đối với gạo thường,  mẹ phải vo sạch, rồi ngâm khoảng 20 phút, giã dập trước khi đổ 

nước vào nấu cháo. Còn với gạo nấu cháo Mabu hạt vỡ, mẹ không cần vo, chỉ cần cho 

vào nồi, thêm nước vào ninh. Khi cháo sôi, mẹ cho thêm bí đỏ vào ninh chung. 

 Ếch các mẹ làm cho thật sạch và thật kỹ, rồi băm nhỏ. Hành phi thơm, thì mẹ cho ếch 

vào xào chín.  

 Khi cháo và bí ngô chín mềm thì mẹ cho ếch vào, đảo đều lên, nấu thêm khoảng 3 phút 

thì tắt bếp.  

 Đổ cháo ra bát và cho bé thưởng thức món này khi còn nóng ấm. 
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 Cháo ếch cà rốt 

 Nguyên liệu 

 Gạo tẻ/gạo nấu cháo Mabu: 35g 

 Ếch: 30g 

 Cà rốt: 1 miếng nhỏ  

 Dầu ăn, mắm, hành ngò 

 

 Cách làm 

 Cho gạo vào nồi, thêm nước ninh nhừ thành cháo.  

 Ếch làm sạch, lấy phần thịt và băm nhỏ, mẹ nhớ bỏ da.  

 Cà rốt, rửa sạch, băm nhỏ. 

 Phi thơm hành, cho ếch vào xào săn, nêm gia vị vừa miệng. 

 Khi cháo chín nhừ thì cho thêm ếch và cà cà rốt vào, nấu chín mềm thì đổ cháo ra bát. 

Cho bé thưởng thức món này khi còn nóng ấm. 
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MỰC 
“Mực là một loài động vật thân mềm, 

sống chủ yếu ngoài biển khơi. Là 

loại hải sản với giá trị dinh dưỡng 

cao, mực là một thực phẩm chứa rất 

nhiều protein và các nguồn khoáng 

chất thiết yếu như Riboflavin , 

Vitamin B12 , phốt pho, đồng và 

Selen. Nó cũng là một nguồn tốt của 

Niacin và kẽm, mực còn được đánh 

giá cao do chứa ít chất béo bão hòa 

và ít natri nhưng bên cạnh đó mực 

chứa nhiều cholesterol.” 
 

 
 

Những lưu ý trong chọn và chế biến mực 

 Chọn mực: Chọn mực chắc, còn nguyên lớp màng nâu bao ngoài, trên lớp màng có đốm xám 

(không phải tím hay hồng), phần râu cứng, cong, đầu dính chặt vào thân, có mùi nhè nhẹ của 

biển cả. Những con mực mà có râu mực thẳng đuỗn, hay đã chuyển sang màu hơi xanh ngà, 

thịt nhão, đầu không dính chặt với thân, mùi rất tanh là những con mực đã ôi, thiu, chết lâu rồi. 

 Mực tươi có nhiều loại khác nhau như mực nang, mực ống, mực sim…  

 Khi mua mực nang tươi, bạn nên chọn con to, dày mình, thịt có màu trắng đục và chắc, 

không bị nát. Lớp màng nâu vẫn bao quanh đều bên ngoài. Trên lớp màng nâu có những 

đốm xám (chứ không phải tím hay hồng). 

 Nếu mua mực ống, nên chọn những con có lớp thịt màu sáng hơi hồng, túi mực chưa bị 

vỡ. 

 Sau khi chọn được nguyên liệu, bạn cần biết bảo quản mực đúng cách vì mực tươi rất 

dễ hỏng, tốt nhất là cố gắng mua về là ăn ngay trong ngày.  

 Một vài mẹo giúp mẹ làm sạch mực: 

 Rửa mực với nước pha một chút rượu trắng và gừng đập dập. 

 Cho một vài giọt dầu mè lên mình mực, hoặc ướp mực với đường 3 phút rồi rửa sạch 

lại. 

  Ngâm mực trong nước muối khoảng 5 phút để khi xào có độ giòn, dai.  

 Chần mực qua nước sôi, sau đó bỏ vào thau nước đá lạnh (để nguyên con để mực không 

mất nước ngọt). 

 Trong quá trình nấu mực, thì khi xào mực nên xào lửa to, đảo nhanh tay để mực không bị dai 

và không bị mất đi vị ngọt. 

 Mẹ có thể cho bé ăn các món ăn từ mực khi bé được khoảng 10 tháng tuổi.  
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Các món cháo mực 

 Cháo mực, cà rốt 

 Nguyên liệu 

 Mực tươi: 30g 

 Cà rốt: ½ củ  

 Thì là: 1 vài nhánh 

 Gạo tẻ/gạo nấu cháo Mabu: 35g 

 Gia vị, dầu ăn 
 

 Cách làm 

 Gạo cho vào nồi, thêm nước, ninh cháo. 

 Cà rốt gọt vỏ, thái và băm nhỏ. 

 Mực mẹ rửa sạch, có thể dùng dao cạo phần bụng, rồi bóp muối và rượu trắng để rửa 

mực sạch hơn và bớt mùi tanh.  

 Sau khi rửa mực mẹ đem thái nhỏ và ướp thêm chút gia vị. Có thể ướp thêm chút gừng, 

nhưng khi nấu mẹ nên bỏ gừng ra cho bé đỡ bị cay khi ăn phải gừng.  

 Phi hành thơm và cho mực vào xào chín với lửa to để mực không mất nước, và không 

bị dai.  Rồi mẹ xúc mực ra, có thể băm hoặc xay nhỏ tùy vào khả năng ăn thô của bé. 

 Khi cháo chín thì mẹ cho cà rốt vào ninh mềm nhừ, rồi tiếp tục cho mực vào đảo đều 

lên, nêm gia vị vừa vặn. Cháo chín, mẹ đổ ra bát và cho bé ăn khi còn nóng. 

 

 Cháo mực hành tây 

 Nguyên liệu  

 Mực tươi: 30g 

 Hành tây: ½ củ 

 Cà rốt: 1/3 củ 

 Nước mắm ngon 

 Đầu hành lá 

 Dầu ăn  

 Cách làm 

 Gạo cho vào nồi, thêm nước và ninh nhừ thành cháo.  

 Mực làm sạch, sau đó đem băm nhỏ và ướp với chút nước mắm ngon. 

 Hành tây, cà rốt làm sạch băm nhỏ.  

 Cho dầu ăn vào phi thơm đầu hành lá, rồi cho mực băm nhỏ cùng cà rốt, hành tây vào 

xào cùng đến khi chín. 

 Cháo ninh nhừ thì cho mực băm nhỏ cùng cà rốt, hành tây đã xào vào, trộn đều lên, đun 

lửa nhỏ khoảng 2-3 phút là có thể đổ ra bát cho bé thưởng thức khi còn nóng ấm. 
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 Cháo mực, súp lơ xanh 

 Nguyên liệu: 

 Gạo tẻ: 35g 

 Mực tươi: 30g 

 Súp lơ xanh: 30g 

 Hành tím, hành lá 

 Gia vị: muối, dầu ăn cho bé, nước mắm, 

hạt nêm   

 Cách làm: 

 Gạo vo sạch, để ráo, sau đó đem rang vàng. Rồi cho gạo vào nồi, thêm nước, ninh nhừ. 

 Súp lơ xanh đem rửa sạch, băm nhỏ. 

 Hành tím bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. 

 Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. 

 Mực làm sạch với muối, rồi rửa sạch, băm nhỏ, ướp với hành tím, nước mắm, hạt nêm. 

 Phi thơm hành, cho mực vào xào với lửa to, khi mực vừa chín tới thì tắt bếp. 

 Cháo chín nhừ thì cho mực và súp lơ vào khuấy đều, nêm gia vị, đun sôi cho tới khi rau 

chín thì tắt bếp, cho thêm hành lá thái nhỏ vào đảo đều. 

 Đổ cháo ra bát, cho bé ăn món này khi còn nóng ấm. 

 

 Cháo mực, đậu xanh, bí đỏ 

 Nguyên liệu: 

 Gạo tẻ: 30g 

 Mực ống: 20g 

 Bí đỏ: 20g 

 Đậu xanh: 10g 

 Dầu ăn ô liu: 1 thìa cà phê nhỏ 

 Gia vị…  

 

 Cách làm: 

 Gạo cho vào nồi, thêm nước vào ninh cho đến khi chín nhừ. 

 Đậu xanh rửa sạch ngâm, đãi vỏ, sau đó hấp chín rồi tán nhuyễn. 

 Bí đỏ hấp chín sau đó tán nhuyễn. 

 Mực làm sạch, rồi băm nhỏ, hòa chung với 1/3 chén nước đem nấu chín rồi say nhuyễn. 

 Khi cháo chín thì cho đậu xanh, bí đỏ và mực vào, khuấy đều rồi đun nh 

 ỏ lửa đến khi sôi thì tắt bếp.  

 Đổ cháo ra bát, trộn thêm 1 thìa nhỏ dầu ăn và cho bé thưởng thức khi còn nóng ấm. 
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HÀU 
“Hàu là một loại hải sản thân mềm 

có võ cứng sống ở biển, chứa nguồn 

protein dồi dào và các khoáng chất 

thiết yếu như Magnesium và phốt 

pho Vitamin D, Vitamin B12, Sắt, 

Kẽm, Đồng, Mangan và Selenium. 

Tuy hàu chứa nhiều dưỡng chất cần 

thiết nhưng bên cạnh cũng chứa khá 

nhiều Sodium và khá cao Cholesterol 

nên mẹ không cho bé ăn quá nhiều 

hàu, khoảng 2 bữa/tuần là hợp lý.” 
 

 
 

Những lưu ý trong việc chọn và chế biến hàu 

Chọn hàu tươi, vỏ không bị nứt hay vỡ. Tốt nhất, hãy dùng tay mở vỏ hàu để kiểm tra, nếu vỏ hàu dễ 

mở thì đừng mua chúng. Nếu hàu sống hé vỏ mà khi bạn chạm tay vào thì nó đóng lại, thì đó là hàu 

tươi. 

Bảo quản hàu ở nhiệt độ dưới 4 độ C trước khi chế biến. Trước khi nấu hãy rửa sạch hàu sống dưới vòi 

nước đang chảy để trôi hết đất cát và luộc qua hàu, nếu con hàu nào không mở vỏ, hãy bỏ chúng đi, vì 

chúng đã hỏng. 

Tách vỏ hàu, nếu hàu luộc/hấp tách vỏ thì khá đơn giản rồi, còn mẹ muốn tách vỏ hàu sống để hàu 

ngọt và dễ tẩm ướp khi nấu cháo cho bé thì mẹ có thể quan sát đường khép của hai mép vỏ hàu, và rồi 

dùng mũi dao nhẹ nhàng luồn vào giữa đường mép này. Sau đó, mẹ chỉ cần một tay giữ chặt con hàu, 

tay còn lại cầm dao ấn mạnh vảo vỏ hàu và tách lấy thịt hàu. 

Hàu rất giàu kẽm, nhưng kẽm không phù hợp khi chế biến với đậu tằm, ngô hoặc bánh mì đen vì các 

thực phẩm này có nhiều chất xơ. Nếu ăn cùng với các sản phẩm này lượng hấp thụ kẽm sẽ giảm từ 65-

100%. 
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Các món cháo hàu 

 Cháo hàu, cà rốt 

 Nguyên liệu 

 Thịt hàu: 50g 

 Cà rốt: 3 lát 

 Gạo nấu cháo Mabu: 50g 

 Dầu ăn 

 Hành, gừng, nấm hương 

 Rau xanh  

 Cách làm 

 Cà rốt mẹ rửa sạch, thái miếng hoặc băm nhỏ tùy vào khả năng ăn thô của bé. 

 Hàu rửa sạch, thái nhỏ. 

 Rau mẹ cũng đem rửa sạch, thái nhỏ. 

 Cho ít dầu vào nồi, rồi cho hành và gừng đập nhỏ vào phi thơm thì cho hàu, cà rốt vào, 

nêm thêm chút gia vị, xào qua rồi cho nước, cho gạo vào ninh nhừ. Khi cháo chín thật 

nhừ thì mẹ cho thêm rau xanh thái nhỏ vào, khi cháo sôi bùng là mẹ đã có món cháo ăn 

dặm cho bé măm măm ngon lành. 

 

 Cháo hàu, đậu phụ 

 Nguyên liệu: 

 Thịt hàu: 50g 

 Đậu phụ: 50g 

 Bột gạo: 20g 

 Hành, tỏi 

 Dầu hào, dầu lạc vừa đủ 
 

 Cách làm: 

 Hàu rửa sạch thái mỏng, đậu phụ thái miếng nhỏ. Cho dầu lạc vào nồi đun nóng rồi cho 

tỏi đập nhỏ vào phi thơm, cho dầu hào cùng 200ml nước đun sôi sau đó cho đậu phụ 

vào. 

 Cho bột gạo vào nước, khuấy đều và đổ vào nồi, cho thịt hàu, hành vào khuấy lên là mẹ 

đã có bát cháo hàu cho bé thật thơm ngon, bổ dưỡng. 

 

 

 

 



MABU DINH DƯỠNG – mabu.vn 20 

 

 Cháo hàu, hạt sen, nấm hương 

 Nguyên liệu: 

 Hào: 50g 

 Hạt sen: 20g 

 Nấm rơm: 30g 

 Gạo/cháo ăn dặm Mabu: 50g 

 Hành lá: 1 nhánh nhỏ 

 Dầu ăn  

 Cách làm: 

 Hạt sen tách đôi, bỏ tim. 

 Nếu gạo thường thì mẹ cần vo trước khi nấu, còn với gạo nấu cháo Mabu mẹ không cần 

vo, cho vào xong cùng với hạt sen, đổ nước vào ninh.  

 Nấm rơm bỏ gốc, ngâm vào bột năng cho trắng và ngon, xắt hạt lựu 

 Hàu mẹ làm sạch, bằm nhỏ. 

 Láng dầu vào chảo, cho đầu hành lá vào phi thơm thì cho hàu vào xào, rồi cho nấm vào 

xào. 

 Khi cháo chín nhừ thì cho hàu và nấm đã xào vào, trộn đều lên, vặn nhỏ lửa, đun thêm 

tầm vài phút thì tắt bếp, đổ ra bát cho bé ăn khi nóng ấm. 

 

 Cháo hàu, rau cải 

 Nguyên liệu: 

 Gạo tẻ/cháo ăn dặm Mabu: 40g  

 Gạo nếp: 10g 

 Hàu: 50g  

 Rau cải: 30g 

 Hành khô: 5 củ 
  

 Cách làm: 

 Rau cải mẹ rửa sach, thái nhỏ; Hành khô bóc vỏ, băm nhỏ. 

 Hàu cọ sạch vỏ, cho hàu vào lò vi sóng quay trong vòng 2-3 phút để hàu hé miệng, rồi 

dùng dao tách vỏ hàu ra, mẹ giữ lại phần nước trong hàu, vì phần nước này rất ngọt.  

 Phần thịt hàu, mẹ đem rửa sạch, nhất là phần viền đen của hàu. Rồi đem băm nhỏ. 

 Gạo mẹ cho vào nồi nấu cháo, ninh nhừ. Khi cháo sôi, thì cho thêm nước hàu vào ninh.  

 Láng dầu vào chảo, phi thơm hành khô băm nhỏ, rồi cho hàu vào xào. Nếu nấu cháo 

cho bé trên 12 tháng mẹ có thể cho thêm chút nước mắm vào xào hàu cho đượm. 

 Khi cháo chín nhừ, mẹ cho hàu vào, rồi cho rau cải vào, nấu sôi là có thể đổ ra bát. Mẹ 

cho bé ăn khi cháo còn nóng ấm. 
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 Cháo hàu, khoai môn  

 Nguyên liệu: 

 Hàu sữa: 50g 

 Khoai lang bí/mật: 30g 

 Khoai môn: 30g 

 Gạo/cháo ăn dặm Mabu: 30g 

 Hạt nêm, tiêu, hành, ngò, dầu ăn, ớt. 
 

 Cách làm: 

 Mẹ gọt vỏ khoai lang và khoai môn, rồi đem rửa sạch, ngâm nước cho khỏi thâm, rồi 

đem thái nhỏ dạng hạt lựu.  

 Gạo mẹ cho vào nồi nấu cháo, khi cháo sôi vặn nhỏ lửa, rồi thêm khoai môn và khoai 

lang vào ninh cùng đến khi chín nhừ.  

 Hàu mẹ làm sạch, cho vào hấp để hàu hé miệng, mẹ lấy phần thịt hàu làm sạch và băm 

nhỏ. 

 Hành củ mẹ băm nhỏ, rồi cho vào chảo đã láng dầu phi thơm, cho hàu vào xào chín hàu.  

 Khi cháo chín, mẹ có thể cho hàu vào trộn chung, rồi đổ ra bát, cho thêm hành ngò đã 

thái nhỏ vào, và cho bé thưởng thức khi còn nóng ấm.   
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CÁ HỒI 

“Cá hồi là loại thực phẩm có tác 

dụng rất tốt trong việc duy trì chức 

năng của thị giác. Hàm lượng 

omega-3 và các axit amin có trong cá 

hồi giúp cải thiện thị lực và bảo vệ 

đôi mắt, ngoài ra nó còn chứa rất 

nhiều dưỡng chất thiết yếu khác có 

tác dụng bồi bổ giúp con người tăng 

cường sức khỏe.” 
 

 
 

Những lưu ý trong chọn và chế biến cá hồi 

 Chọn cá hồi: Khi mua cá mẹ cầm phần đuôi của cá lắc nhẹ, nếu thịt ở sống lưng chắc thì con cá 

đó còn tươi; Mẹ cũng có thể ấn nhẹ vào mình cá để kiểm tra độ đàn hồi của cá, mẹ nên chọn 

những con cá có độ đàn hồi cao. Một cách nữa là mẹ có thể là quan sát thật kỹ và lựa chọn 

những con cá hồi có đôi mắt trong, đen sáng. Tuyệt đối không lựa chọn những con cá có thịt 

thâm, đôi mắt vẩn đục vì cá đã ôi, chết lâu. Không nên chọn con cá có kích thước quá to 

(>1.3kg). 

 Khi chế biến cá cá bỏ mang cá, nội tạng cá, gan cá, phần mỡ cá nằm trong nội tạng hoặc rời ra 

khỏi thịt. 

 Để bảo quản cá hồi luôn tươi ngon thì trước tiên bạn nên rửa cá hồi với nước muối loãng. Sau 

đó, mẹ có thẻ lựa chọn 1 trong 2 cách bảo quản sau: 

 Nếu mẹ chỉ cần bảo quản cá hồi trong thời gian ngắn sử dụng trong vòng 24h thì mẹ có 

thể ướp lạnh bằng đá để giữ cá luôn tươi ngon. 

 Nếu mẹ có một số lượng lớn cá hồi tươi chưa cần dùng đến thì bạn cho cá vào hộp rồi 

để vào trong ngăn đá tủ lạnh. Làm như vậy mẹ có thể bảo quản cá hồi trong vòng 3 

tháng. Khi sử dụng mẹ lấy cá hồi ra để rã đông tự nhiên và chế biến các món ăn cho bé 

như thường.  
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Các món cháo cá hồi 

 Cháo bánh mì cá hồi 

 Nguyên liệu 

 Cá hồi: 30g 

 Bánh mì gối/bánh mì sandwich: 1-2 lát 

 150ml nước 

 

 Cách làm 

 Cá mẹ rửa sạch, băm nhỏ. 

 Cải bó xôi, mẹ rửa sạch, thái nhỏ. 

 Cho gạo và nước vào nồi ninh nhừ. Khi cháo chín nhừ thì mẹ cho cá vào khuấy đều lên, 

tiếp theo cho rau vào, đun sôi khoảng 2 phút. Cháo chín đổ ra bát, nêm thêm chút dầu 

ăn là có thể cho bé thưởng thức món cháo ăn dặm cho bé 8 – 9 tháng tuổi từ cá hồi và 

cải bó xôi. 

 

 Cháo cá hồi cải bó xôi 

 Nguyên liệu: 

 Cá hồi: 30g 

 Cải bó xôi: 30g 

 Cháo ăn dặm Mabu/gạo: 40g 

 Dầu ăn 

 

 Cách làm: 

 Cá mẹ rửa sạch, băm nhỏ. 

 Cải bó xôi, mẹ rửa sạch, thái nhỏ. 

 Cho gạo và nước vào nồi ninh nhừ. Khi cháo chín nhừ thì mẹ cho cá vào khuấy đều lên, 

tiếp theo cho rau vào, đun sôi khoảng 2 phút. Cháo chín đổ ra bát, nêm thêm chút dầu 

ăn là có thể cho bé thưởng thức món cháo ăn dặm cho bé 8 – 9 tháng tuổi từ cá hồi và 

cải bó xôi. 
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 Cháo cá hồi, đậu bắp 

 Nguyên liệu 

 Gạo tẻ/cháo ăn dặm Mabu: 30g 

 Cá hồi: 30g 

 Ngô bao tử: 20g 

 Đậu bắp: 20g 

 Cà rốt: 1 miếng nhỏ  

 Dầu oliu/phomai  

 Cách làm 

 Gạo tẻ/gạo nấu cháo Mabu cho vào nồi nước, thêm nước, bắc bếp, ninh nhừ.   

 Đậu bắp lấy dao cạo ngược cho hết lông, rồi bỏ đầu, bỏ đuôi, bổ đôi, bỏ ruột và hạt, rửa 

qua, đem thái nhỏ. 

 Ngô bao tử và cà rốt đem hấp chín, rồi xay nhuyễn. 

 Cá hồi làm sạch, đem hấp/luộc chín, rồi gỡ, xé nhỏ.   

 Khi cháo chín nhừ thì cho vào cá, rồi đậu bắp, ngô bao tử và cà rốt vào, khuấy đều tay. 

Tắt bếp thêm chút dầu oliu hoặc phô mai trộn lên cho bé.   

 

 Cháo cá hồi, đậu đỏ 

 Nguyên liệu 

 Gạo/cháo ăn dặm Mabu: 25g 

 Cá hồi: 30g 

 Đậu đỏ: 20g 

 Dầu ăn: 3-5ml 

 Muối, đường, hành lá 
 

 Cách làm 

 Đậu đỏ rửa sạch, ngâm với nước ấm 3 tiếng trước khi nấu. 

 Cho gạo và đậu đỏ vào nồi, thêm nước nấu lửa vừa đến khi cháo nhừ. Lưu ý mẹ thỉnh 

thoảng khuấy cháo để không bị sát đáy nồi. 

 Cá hồi mẹ làm sạch, bỏ xương và băm/xay nhuyễn. 

 Khi cháo chín nhừ, nếu bé chưa ăn thô tốt mẹ có thể xay qua cháo, rồi cho cá vào đun 

thêm khoảng 3 phút thì cho thêm hành lá thái nhỏ vào và tắt bếp. Mẹ lưu ý, cá hồi 

không nên nấu quá lâu sẽ giảm độ béo ngậy.  

 Cho bé ăn món này khi còn nóng ấm. 
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 Cháo ruốc cá hồi, đậu bắp, ngô non 

 Nguyên liệu 

 Gạo/cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Ruốc cá hồi: 20g 

 Ngô bao tử: 10g 

 Đậu bắp: 2-3 quả 

 Cà rốt: 1 miếng nhỏ 

 Dầu oliu, nước mắm, phomai  

 Cách làm 

 Gạo mẹ cho vào nồi, thêm nước vào ninh cháo. 

 Đậu bắp lấy dao cạo ngược cho hết lông. Bỏ đầu và đuôi, bổ đôi, bỏ ruột và hạt. Thái 

nhỏ rồi băm nhỏ tùy theo khả năng ăn thô của bé.  

 Ngô và cà rốt hấp chín, băm hoặc xay nhuyễn. 

 Khi cháo chín nhừ, thì cho đậu bắp đảo đều, tiếp tục cho bát ngô, cà rốt vào quấy cùng. 

Đến khi cháo sôi lăn tăn thì cho tiếp ruốc cá hồi vào đảo qua thì tắt bếp. Mẹ có thể nêm 

gia vị mắm muối vừa ăn nếu bé được trên 12 tháng tuổi. 

 Đổ cháo ra bát trộn thêm ít dầu ô liu là có thể cho bé thưởng thức. 
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THỊT NỘI TẠNG 
“Nội tạng động vật (tim/gan/cật/thận 

lợn/gà...) được xếp vào những thực 

phẩm giàu vitamin A và sắt, rất cần 

thiết cho sức khỏe; giúp cơ thể chống 

thiếu máu, thiếu sắt; vitamin A giúp 

bảo vệ da và thúc đẩy tái tạo mô đặc 

biệt là biểu mô mắt.” 
 

 
 

Những lưu ý trong lựa chọn và chế biến thịt nội tạng 

 Chọn tim: 

 Tim của gia súc, gia cầm khỏe mạnh thường có màu sẫm, mặt ngoài nhẵn bóng, mềm 

mại, màng bao tim dính liền với cơ tim. 

 Tim vật bị bệnh có màu tím sẫm hoặc nhạt, mềm nhũn, mặt ngoài sần sùi hay tụ máu. 

 Tim vật mắc bệnh tụ huyết trùng, xung quanh tim có nước vàng, nếu bỏ tim ra có máu 

đông hay lỏng màu vàng hoặc sẫm đen. 

 Tim vật bị bệnh gạo có những hạt như hạt gạo màu trắng thì không ăn. Vì vậy, tốt nhất 

các bà nội trợ phải quan sát thực phẩm tươi, ngon và mua thực phẩm khi biết rõ nguồn 

gốc tránh nguy hại đến sức khỏe. 

 Chọn gan: 

 Gan gia súc, gia cầm khỏe có màu đỏ sẫm hoặc màu tím nhạt, sờ tay vào thấy mềm và 

mịn. Dùng ngón tay trỏ ấn vào mặt gan, gan lõm xuống và giữ nguyên vết lõm khi rút 

tay ra. 

 Gan của gia súc bệnh thường có màu gạch non, màu vàng hay màu bạc trắng; gan của 

gia súc mắc bệnh truyền nhiễm thường nhũn như bùn, tuyệt đối không dùng loại gan 

này; gan vật bị bệnh sán lá thường có lác đác một vài con kén sán lá lốm đốm màu 

trắng. 

 Nếu không cắt bỏ và đun không kỹ thì ăn vào sẽ lây nhiễm sán lá. 

 Tim và gan, nhất là gan động vật mẹ nên rửa kỹ, bóp qua muối và bóp hết máu đọng.  

 Mẹ có thể cho bé ăn thịt nội tạng khi bé được 10 tháng tuổi, riêng gan ngỗng mẹ chỉ nên cho bé 

ăn khi bé được 12 tháng tuổi. Không khuyên dùng cật/thận và mắt. 

 Mặc dù thịt nội tạng có nhiều chất dinh dưỡng, nhưng tốt nhất là không nên làm cho bé ăn quá 

nhiều 1 loại và vượt hơn 2 ngày/tuần vì sẽ gây gánh nặng lên thận bé. 
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Các món cháo thịt nội tạng 

 Cháo tim gà rau cải 

 Nguyên liệu: 

 Gạo/cháo Mabu nguyên hạt: 50g 

 Tim gà: 50g 

 Rau cải ngọt: 30g 

 Hành củ và gia vị 

 

 Cách làm: 

 Tim mẹ rửa sạch, lột màng bầy nhầy xung quanh bỏ đi, bóp muối qua và rửa lại, rồi 

đem băm nhỏ. 

 Rau cải ngọt mẹ rửa sạch, thái/băm nhỏ. 

 Láng dầu vào chảo, phi hành củ đã băm nhỏ cho thơm, rồi cho tim vào xào lên. 

 Gạo mẹ đổ vào nồi, thêm nước, ninh cháo. Khi cháo chín nhừ thì cho tim và rau cải vào 

khuấy đều, đến khi cháo sôi bùng, vặn nhỏ, đun thêm chút nữa cho cháo chín kỹ. Tắt 

bếp, đổ cháo ra bát, cho bé thưởng thức khi còn nóng ấm. 

 

 Cháo tim gà bí đỏ 

 Nguyên liệu: 

 Cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Tim gà: 20g 

 Bí đỏ: 30g 

 Dầu ăn: ½ thìa cà phê 

 

 Cách làm: 

 Gạo mẹ cho vào nấu cháo. 

 Bí đỏ hấp/luộc chín mềm tán nhuyễn. 

 Tim gà rửa sạch, băm nhỏ.  

 Láng dầu đun nóng, phi thơm hành khô băm nhỏ, rồi cho tim gà vào xào chín tới. 

 Khi cháo chín mẹ cho tim gà vào, khuấy sôi lục bục thì tiếp tục cho bí đỏ vào, trộn đều, 

đến khi cháo sôi bồng lên là được.  

 Đổ cháo ra bát cho bé thưởng thức.    
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 Cháo gan gà rau dền 

 Nguyên liệu: 

 Cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Rau dền: 30g 

 Gan gà: 30g 

 Dầu ăn: 1/2 thìa cà phê 5ml 

 

 Cách làm: 

 Gạo cho vào nồi, thêm nước ninh nhừ thành cháo.   

 Rau dền cắt nhỏ, băm nhuyễn. 

 Gan gà rửa sạch xay/băm nhuyễn, cho chút nước vào đánh cho tan. 

 Khi cháo chín thì lần lượt cho gan vào khuấy đều, rồi cho rau vào nấu sôi.  

 Cháo chín đổ ra bát và nêm thêm dầu ăn. 

 

 Cháo tim lợn cải thảo 

 Nguyên liệu: 

 Tim lợn: 30g 

 Cải thảo: 30g 

 Gạo/cháo Mabu: 35g 

 Gừng, hành củ: 1 vài nhánh nhỏ 

 Dầu ăn 
 

 Cách làm: 

 Gạo cho vào nồi, cho thêm nước vào ninh cháo.  

 Cải thảo rửa sạch, băm nhuyễn. 

 Hành, gừng rửa sạch rửa sạch.  

 Tim lợn, mẹ nhớ không chọn phần cuống dai trẻ khó nuốt. Rửa sạch tim, băm nhỏ, ướp 

chút gừng, có thể thêm chút gia vị nếu bé trên 1 tuổi.  

 Láng chút dầu, cho hành vào phi thơm, rồi cho tim vào xào. Khi tim chín thì cho ra băm 

nhỏ tùy vào khả năng ăn thô của bé. 

 Khi cháo chín thì cho thêm tim vào, rồi cho cải thảo vào nấu chín là có thể đổ ra bát, 

chờ nguội chút thì cho bé ăn. 
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 Cháo tim giá đỗ 

 Nguyên liệu: 

 Tim lợn vài miếng: 30g 

 Giá đỗ: 30g 

 Mùi tàu: 2 – 3 lá 

 Gạo/cháo ăn dặm Mabu: 40g 

 

 Cách làm: 

 Tim lợn rửa sạch, thái mỏng, băm nhỏ. Lưu ý mẹ không chọn tim phần gần cuống sẽ bị 

dai, bé khó nuốt.   

 Giá đỗ mẹ nhặt bỏ rễ, rửa sạch, sau đó thì thái nhỏ.  

 Mùi tàu, mẹ rửa sạch, thái nhỏ.  

 Láng chút dầu ăn vào chảo, phi thơm mùi tàu, rồi cho tim vào xào, tiếp tục cho giá vào 

xào chín. 

 Gạo mẹ cho vào nồi ninh cháo, khi cháo chín nhừ thì đổ hỗn hợp gồm tim, giá và mùi 

tàu vào, trộn đều lên. Đun sôi lăn tăn thì tắt bếp, đổ ra bát và cho bé ăn khi còn nóng. 

 

 Cháo gan lợn khoai lang 

 Nguyên liệu: 

 Gạo/cháo ăn dặm Mabu: 35g 

 Gan lợn: 20g 

 Khoai lang: ½ củ 

 Gia vị 

 

 Cách làm: 

 Cho gạo vào nồi, thêm nước, ninh nhừ thành cháo. 

 Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ khoảng 1-2 cm. 

 Gan lợn rửa sạch, bóp hết máu, bóc màng nếu có, rồi băm nhuyễn.  

 Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt khúc, rồi luộc/hấp chín, và tán nhỏ tùy vào khả năng 

ăn thô của bé.  

 Khi cháo chín nhừ thì mẹ cho cho gan lợn, khoai lang đã tán nhuyễn vào cùng. Có thể 

nêm thêm gia vị nếu bé trên 12 tháng tuổi. 

 Khi cháo chín cho thêm hành lá vào, khuấy đều và đổ ra bát cho bé thưởng thức khi còn 

nóng ấm. 

 


