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Chất đạm, chất béo, và những rau không có tinh bột sẽ không làm tăng đường trong 

máu. Thí dụ như dầu canola, thịt gà nấu chín, cà rốt và rau xà lách. 

Protein, fats, and non-starchy vegetables will not raise blood sugar.  Examples include canola oil, cooked 

chicken, carrots and lettuce. 
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Đây là những loại rau củ, nhưng cũng 

có chất tinh bột. Chúng làm tăng 

đường trong máu. Ăn những thứ này 

với số lượng ít hơn. 

 

These are vegetables, but they are also starches. 

They raise blood sugar. Eat smaller amounts of 

them. 

Tinh bột có đường – Các chất tinh bột 
Carbohydrates - Starches 

Những đậu này có chất tinh bột nhưng 

cũng có vài chất đạm. Chúng là thức ăn 

tốt cho sức khoẻ, nhưng quý vị nên ăn  

số lượng nhỏ hơn. Chúng làm tăng 

đường trong máu.  

These beans are starches but also have some pro-

tein. They are healthy, but you should eat smaller 

amounts of them. They raise blood sugar. 
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Trà thô hoặc cà phê Việt Nam 

không sữa và đường thì không làm 

tăng đường trong máu. 

Plain tea or Vietnamese coffee without milk and sug-

ar do not raise blood sugar.  

Đây là những thứ thay cho đường. 

Các loại đường này không làm tăng 

lượng đường trong máu. 

Here are some alternatives to sugar. These alterna-

tives to sugar do not raise blood sugar. 
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Bữa ăn – Mang đi 
Meals – To-go 

Có tối đa 3 cuốn gỏi với một chút 

nước chấm cho một bữa ăn là được.  

It is okay to have a maximum of 3 salad rolls with 

a little dipping sauce for one meal.  

Ăn nguyên một cái bánh mì thịt kiểu 

Việt có quá nhiều tinh bột trong bánh 

mì. ½ cái bánh mì này là một số lượng 

chất bột đường tốt cho một bữa ăn. 

Eating 1 whole Vietnamese sandwich (banh mi) has 

too much starch in the bread. ½ of this sandwich is 

a good amount of carbohydrate for one meal. 
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Để thêm đồ gia vị không làm tăng đường trong máu.  

Adding spices does not raise blood sugar. 

 s ip T g in ok Co

 ớng  nư nấu o ên ch ời khuy g l Nhữn

Thay vì làm đồ ăn bằng cách lăn bột và chiên mỡ nổi, hãy om/um, 

hấp, luộc, hoặc nướng thức ăn. 

Instead of breading and deep-frying foods, try braising, steaming, broiling, or grilling foods. 
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Thức uống 
Drinks 

Đây là sữa Ensure. Trừ phi Bác sĩ, y tá, hoặc 

chuyên gia về dinh dưỡng bảo quý vị uống nó, 

hãy tránh uống nó bởi vì nó có nhiều đường. 

Nó sẽ làm tăng đường trong máu. Hãy cho Bác 

sĩ của quý vị biết nếu quý vị thường uống sữa 

Ensure.  

This is Ensure. Unless a doctor, nurse, or dietitian has told 

you to drink it, avoid drinking it because it contains a lot 

of sugar. It will raise blood sugar. Let your provider know 

if you drink Ensure often. 

Tất cả các sữa đậu nành đều có tinh bột có đường 

và sẽ làm tăng đường trong máu. Vài loại sữa đậu 

nành, như hộp ở bên trái, không bỏ thêm đường. 

Lon sữa đậu nành bên phải có để nhiều đường 

thêm vào. Hãy nhìn chữ “không làm thêm ngọt” 

hoặc “nguyên chất” khi chọn lựa sữa đậu nành. 

All soy milk contains carbohydrates and will raise blood sugar. 

Some soy milk, like the one on the left, does not have added 

sugar. The soy milk on the right has a lot of added sugar. Look 

for the words “unsweetened” or “plain” when choosing soy 

milk. 
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 Protein

 t đạm Chấ

Chất đạm là thực phẩm mà nó tạo cơ bắp và giúp cơ thể lành bệnh. Chất đạm giúp 

làm cho cơ thể khoẻ mạnh. Những thực phẩm thuần chất đạm không làm tăng 

đường trong máu. Khi quý vị ăn bữa ăn, với thực phẩm gồm chất đạm. Chất đạm 

làm sự tiêu hóa thực phẩm chậm lại. Khi tiêu hóa chậm lại, giúp làm chậm sự chuyển 

chất đường vào máu. Điều này sẽ giúp kiểm soát được lượng đường trong máu. Ăn 

chất đạm trong bữa ăn có thể đồng thời giúp quý vị cảm thấy no lâu hơn. 

Proteins are foods that build muscles and help the body heal. Proteins are building blocks for a healthy body. 

Plain protein foods do not raise blood sugar. When you eat a meal, include protein foods. Protein helps slow 

digestion of food. When digestion slows down, it helps slow the release of sugar into the blood. This will help 

keep blood sugar under control. Eating protein with your meal can also help you feel full longer.  
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Tinh bột có đường – Trái cây 
Carbohydrates - Fruits 

Tất cả trái cây đều làm tăng đường trong máu. Trái cây tốt cho sức khoẻ, 

nhưng nên ăn những khẩu phần nhỏ. Ăn 1 đến 2 phần trái cây mỗi ngày 

như một bữa ăn nhẹ là tốt. Đây là những khẩu phần ăn trái cây lành mạnh. 

All fruits raise blood sugar. Fruit is healthy, but it should be eaten in small portions. Eating 1 to 2 portions of 

fruit per day as a snack is fine. These are healthy portions of fruit to eat. 

April Tháng tư 2021 
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Những rau củ không có tinh bột này không làm 

tăng đường trong máu. 
These non-starchy vegetables do not raise blood sugar. 
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Tinh bột có đường – Các chất tinh bột 

Carbohydrates - Starches 

Hãy giới hạn một chén nhỏ mì cho 

một bữa ăn. 1 chén mì là khoảng cỡ 

nắm tay của quý vị. 

Limit noodles to 1 cup per meal. 1 cup of noodles is about 

the size of your fist. 

Phở có nhiều bánh phở. Thay vì 

gọi một tô lớn, hãy gọi một tô nhỏ 

và yêu cầu cho thêm thịt hay rau. 

Pho has a lot of noodles. Instead of ordering a 

large bowl, try ordering a small size bowl and 

asking for extra vegetables or meat. 
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 bột t tinh hấ  c Các  – bột có đường  Tinh

Nếu bạn có bệnh tiểu đường thay đổi lượng cơm bạn ǎn có thễ làm giảm đường 

trong máu. Dù chọn gạo trắng hay gạo nâu, hãy giữ khẩu phần nhỏ trong giờ ăn. 

Hình này chỉ cho thấy một chén nhỏ cơm, một phần cơm thích hợp cho một bữa ăn. 

Số lượng cơm cũng như nhau gạo trắng hay nâu. 

For someone with diabetes, changing the amount of rice you eat can lead to lower blood sugar. Whether choosing white or brown 

rice, keep portions small during mealtime. This picture shows 1 cup of rice, the appropriate portion of rice for one meal. This 

amount should be the same for white or brown rice. 
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Các bữa ăn 
Meals   

Một bữa ăn bổ dưỡng gồm có ăn 1 chén cơm, khoảng một 

phần thịt cỡ bàn tay, và 2 chén rau. 
A healthy meal consists of eating 1 cup of rice, about 1 palm-sized portion of meat, and 2 

cups of vegetables. 
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   Meals

  ăn ữa Các b

Cháo là thông thường để ăn cho bữa sáng hoặc khi bệnh. Hãy cố gắng ăn cháo với 

chất đạm. Quý vị có thể bỏ thêm một quả trứng vào cháo trong lúc đang nấu nó, 

hoặc có thể ăn cháo với thịt heo kho trứng hoặc thịt heo chà bông. 

 Congee is common to eat for breakfast or when sick. Try eating congee with protein. You can add an egg to your congee 

while cooking it, or you can eat congee with salted braised pork with egg or dried shredded pork. 
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