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Lời  mở  đầu   
Preface  

Bản trình bầy này dự định sẽ được sử dụng bởi các chuyên-viên y-tế trong quá trình 
thảo-luận với bệnh-nhân về chất tinh bột có đường và đường trong máu. 

Được soạn thảo phù-hợp với văn-hóa để phản ảnh các loại thực-phẩm thường được 
tiêu thụ bởi người Mỹ gốc Việt. 

This presentation is intended to be used by clinicians during discussions with patients about carbohydrates and blood 

glucose. It is culturally tailored to reflect foods commonly consumed by Vietnamese Americans. 

Background: 
Harborview Medical Center (HMC) physician, Dr. Carey Jackson, identified a need for a visual reference tool during 
conversations about diet with diabetic patients. Author Elizabeth Aong created this tool to fulfill practicum requirements 
for the University of Washington’s School of Public Health, Nutritional Sciences. The project was coordinated by 
EthnoMed.org’s student-author program, Contribution Pathways. 

Methods: 
Resources for this project were provided by Harborview Medical Center in Seattle, WA. Dr. Carey Jackson served as 
clinical advisor. Meetings were held with dietitians and primary care providers who work with Vietnamese patients. Time 
was spent with HMC’s Vietnamese caseworker / cultural mediator Kim Lundgreen to learn about Vietnamese food and 
visit Vietnamese delis and grocery stores in the Seattle area. A literature review on nutrition, diabetes, and cross 
cultural care was conducted prior to the initiation of this project. 
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Lời giới thiệu 
Introduction 

Thực phẩm tổng quát có chứa tinh bột 
có đường, chất đạm và chất béo. 

Tinh bột có đường được cơ thể sử dụng 
làm thành năng lượng. 

Foods generally contain carbohydrates, proteins and fats. 
Carbohydrates are used by the body for energy. 

4 



   
 

        
         

          
         

    
 

           
          

        
   

  
  

 

Lời giới thiệu 
Introduction 

Tinh bột có đường làm tăng lượng đường 
trong máu. Nếu quý vị có bệnh tiểu đường, cơ 
thể của quý vị không thể kiểm soát được sự 
gia tăng này của đường trong máu một cách 
bình thường, lành mạnh. 

Quý vị có thể giúp bằng cách thay đổi những gì 
quý vị ăn. Quý vị vẫn ăn tinh bột có đường, 
nhưng quý vị nên ăn ít nó đi. 

Carbohydrates raise blood sugar. If you have diabetes, your body cannot 
control this rise in blood sugar in a normal, healthy way. 
You can help by changing what you eat. You can still eat carbohydrates, but 
you should eat less of them. 

5 



   
 

         
         

       
 

          
       

     
 

 

Lời giới thiệu 
Introduction 

Nếu quý vị có bệnh tiểu đường, điều quan 
trọng là giữ cho lượng đường trong máu của 
quý vị càng bình thường càng tốt. 

Quý vị có thể thực hiện điều này bằng cách 
lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn. 

If you have diabetes, it is important to keep your blood sugar as normal as possible. 
You can do this by making healthier food choices. 

6 



   
 

         
          
         

           
        

    
   

 

 

Lời giới thiệu 
Introduction 

Nếu sự kiểm soát chất đường trong máu của 
quý vị tốt, điều này có thể giúp giảm bớt 
nhu cầu dược liệu và giúp phòng ngừa sự 
mù loà, các vấn đề thận, cắt mất tay chân và 
những biến chứng khác từ bệnh tiểu đường. 

If you control your blood sugar well, this can help reduce the need for medications 
and help prevent blindness, kidney problems, amputations, and other complications 
from diabetes. 

7 



   
 

           
        

          
        

 
          

      

  
   

    

 

Lời giới thiệu 
Introduction 

Hầu hết thực phẩm và thức uống đều có tinh bột 
có đường và làm tăng đường trong máu. Tuy 
nhiên, vài loại thực phẩm và thức uống làm tăng 
đường trong máu nhiều hơn những loại khác. 

Những người có bệnh tiểu đường cần đặc biệt chú 
ý đến tinh bột có đường. 

Most foods and drinks have carbohydrates and do raise blood sugar. However, 
some foods and drinks raise blood sugar more than others do. 
People with diabetes need to pay special attention to carbohydrates. 

8 



   
 

 

 
           

          

Lời giới thiệu 
Introduction 

Những  người  có  bệnh  tiểu  đường  có  thể  nghĩ  rằng  lượng  đường  cao  trong  
máu  là  do chỉ  vì  ăn  quá  nhiều  thực  phẩm  và  đồ  tráng  miệng  ngọt, nhưng  có  
những  thực  phẩm  khác  cũng  có  nhiều  tinh  bột  có  đường  nữa, như  cơm, mì,  
và  khoai  lang, và  cũng  làm  tăng  đường  trong  máu.  
People with diabetes may think high blood sugar is caused only by eating very sweet foods and desserts, but there are 
other foods, that have a lot of carbohydrates too, like rice, noodles, and sweet potato, that also raise blood sugar. 9 



                 
 

 
        

        
   

 

          
        

    
    

 

Lời giới thiệu 
Introduction 

Để giảm nhẹ bệnh tiểu đường, không luôn 
nhất thiết phải thay đổi những thực phẩm 
quý vị ăn. 

Ăn thêm vài loại thực phẩm và ăn bớt vài 
loại khác có thể hữu ích cho bạn. 

To improve your diabetes, it is not always necessary to change which foods you eat. 
Eating more of some foods and less of others may be helpful. 

10 



                   
 

         
        
         

        
 
         

   
    

 

Lời giới thiệu 
Introduction 

Thí dụ, nhiều người có tiểu đường muốn ăn 
cùng loại thực phẩm mà gia đình hay ăn. 
Thay đổi khẩu phần của những thức ăn này 
có thể giảm bệnh tiểu đường cho bạn. 

For example, many people with diabetes want to eat the same foods that their 
families are eating. Changing the portions of these foods might help your diabetes.  

11 



               
 

 

 

Lời giới thiệu 
Introduction 

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.  12 



         
   

         
 

    
  
    
   

  
 

 
 

 

 

Tinh bột có đường 
Carbohydrates 

Tinh bột có đường có thể tìm thấy trong: 
• Các chất tinh bột 
• Trái cây 
• Sản phẩm bơ sữa 
• Các chất ngọt 

Carbohydrates can be found in: 
• Starches 
• Fruit 
• Dairy Products 
• Sweets 

13 



 

Tinh  bột  có  đường  – Cá c chất  tinh  bột  
Carbohydrates  - Starches  

Các  chất  tinh  bột  

                                               
Starches  

14 
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Tinh bột có đường – Các chất tinh bột 
Carbohydrates - Starches 

Vài chất tinh bột: bánh tráng, mì, khoai lang, đậu xanh, bánh sừng trâu, cơm. 
Some starches: rice paper, noodles, sweet potato, mung beans, croissants, rice. 

Những  chất  tinh  bột  bao  gồm  cơm,  cháo,  mì,  hạt  ngũ  cốc,  đậu,  
bánh mì,  bánh mì  ba-gết,  bánh sừng  trâu,  cốm  cereal,  và  vài  loại  

     
 
rau. Những thực phẩm này  làm  tăng đường trong  máu.  
Starches include rice, congee, noodles, grains, beans, bread, baguettes, croissants, 
cereal, and some vegetables. These foods  raise blood sugar. 15 



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

*  

      Những  người  nhặt  lúa  gần  Nha T rang, Việt  Nam  
                          Rice pickers near  Nha  Trang, Vietnam  

 

        
   

 

 

Trong  văn  hoá người  Việt,  cơm  gạo  là  một  lương  thực  quan  trọng  trong  chế  
độ  ăn  uống.  Điều  này  làm  khó  cho  việc  kiểm  soát  bệnh  tiểu  đường  bởi  vì  cơm  
và  mì/bún/hủ  tiếu  làm  tăng  đường  trong  máu. 

In the Vietnamese culture, rice is an important staple in the diet.  
This  may  make it hard to control diabetes because rice and noodles  raise blood sugar. 16 
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Nếu  quý  vị  đến  Hoa Kỳ  từ  Việt  Nam,  lối  sống  của  quý  vị  có  thể  đã  và  đang  thay  
đổi  nhiều. Lối  sống  Mỹ  kém  hoạt  động  hơn, do  đó  cơ  thể  của  quý  vị  không  cần  
quá  nhiều  năng  lượng  từ  thực  phẩm  như  ở Việt  Nam.  Hơn  nữa,  cơ  thể  của  
chúng  ta  cần  ít  năng  lượng  hơn  khi  chúng  ta  có  tuổi. 
 

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

If  you came to the United States from Vietnam,  your  lifestyle has probably changed a lot. The American lifestyle is  less  
active,  so your  body may not need as much energy from  food as  it  did in Vietnam.  In addition, our  bodies need less  
energy  from  food as  we age.     17 



              
             
           

        
   

       
      

 

   

  

 

 

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

Gạo trắng 

Vỏ trấu 

Cám 

Hạt gạo nâu nhìn giống như thế này. Nó có nhiều lớp. Những lớp bên ngoài 
chứa đựng chất sơ/xơ, chất sinh tố, và chất khoáng. Những lớp này làm 
chậm sự tiêu hoá và giữ cho quý vị no lâu hơn. 

This is what a grain of brown rice looks like. It has many layers. The outer layers contain 
fiber, vitamins, and minerals. These layers slow digestion and keep you full longer. 18 



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

   cơm  gạo  trắng  
         cooked  white  rice  

* 

cơm  gạo  nâu/gạo  lứt  
             cooked  brown  rice  

gạo  nâu  chưa  nấu  chín  
             uncooked brown rice  

 

        
   

 

Gạo  nâu  có  những  lớp  ngoài  mà  gạo  trắng  không  có. Mặc  dù gạo  
nâu  bổ  hơn  vì  nó  có  nhiều  chất  dinh  dưỡng  hơn,  nhưng  nó  vẫn  
làm  tăng  đường  trong  máu.  
Brown rice has  the outer layers  but white rice does  not. While brown rice is healthier  
because it has more nutrients, it will  still  increase blood sugar.  19 



        
   

                
              

               
              

        
              

         
  

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

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. 20 



        
   

 

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

Một  chén  nhỏ  cơm  hoặc  mì  là  cỡ  một  nắm  tay  của  quý  vị. Cái  chén  bên  phải  
chỉ  cho  thấy  một  chén  cơm. 
One cup of cooked rice or  noodles  is  about the size of your  fist. The bowl  on the right 
shows 1 cup of cooked rice. 21 



 

        
   

 

Cháo  làm  tăng  đường  trong  máu  giống  như  cơm. Một  chén  nhỏ  
cháo  là  đúng  khẩu  phần  cho  một  bữa  ăn. Một  chén  cháo  là  
khoảng  cỡ  nắm  tay  của  quý  vị.  

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

Like rice,  congee raises blood sugar.  One cup of  congee is the right portion for one meal.  
1 cup of congee is about the size of your  fist.  22 



        
   

  
          

   
  

mì ăn liền 
instant noodles 

   
       

 

mì vắt trứng 
egg noodles 

miến/bún tàu 
vermicelli 

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

Bún/mì  làm  tăng  đường  trong  máu  giống  như  cơm.  
 
Like rice, noodles raise blood sugar.  23 



        
   

 

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

Limit noodles to 1 cup per  meal. 1 cup of  noodles is about the size of  your  fist.  

Hãy  giới  hạn  một  chén  nhỏ  mì  cho  một  bữa  ăn. 1 chén  mì  là  
khoảng  cỡ  nắm  tay  của  quý  vị.  

24 



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

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. 25 
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bánh mì trắng 
white bread 

 

       
 

bánh mì ổ 
small French bread 

bánh sừng trâu 
croissant 

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

Bởi  vì  bánh mì  được  làm  bằng  bột,  nó  làm  tăng  đường  trong  
máu. Cho thêm  đường  hay  mứt  sẽ  làm  tăng  đường  trong  máu  

  
 
nhiều hơn nữa.  
Because bread is  made from  flour, it raises blood sugar. Adding sugar  or  jam will raise 
blood sugar  even more. 26 



 

          
       

        
                    
bánh mì trắng & bánh mì bằng lúa mì 

white bread & wheat bread 

        
   

 

bún gạo lức chưa nấu 
uncooked brown rice noodles 

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

Mì  sợi  và  bánh  mì  có  thể  được  làm  bằng  100%  bột  lúa  mì  hoặc  bột  gạo  lức. 
Thứ  này  bổ  dưỡng  hơn  bún  làm  bằng  gạo  trắng  hoặc  bánh  mì  trắng. Tuy  
nhiên,  điều  quan  trọng  là  giới  hạn  số  lượng. Một  nửa  ổ bánh  mì  Việt  Nam  
hoặc  2 lát  bánh  mì  là  đúng  khẩu  phần  cho  bữa  ăn. 
Noodles  and bread can be  made with 100%  wheat flour.  This is  healthier  than white  rice noodles  or  
white bread.  However,  it  is  still i mportant  to  limit  the  amount.  One half of a  Vietnamese  banh  mi size  
bread o r  2 slices  of  bread  is the correct  portion  size per meal.   27 



 

 

           
      

  
    
bánh bao 

dumpling 
         
   

        
   

 

bánh gìo 
pyramid rice dumpling 

chả giò 
deep fried egg rolls 

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

Những  thực  phẩm  này  cũng  c hứa  bột  lúa  mì  hoặc   bột  gạo. Chúng
làm  tăng  đường  trong  máu.  

 

These foods also contain wheat  or  rice flour.  They raise blood sugar.  28 



  
      

 
 

ngô 
corn 

    
   
khoai lang 
sweet potato 

  
         
khoai môn 

taro 

        
   

 

khoai tây 
potato 

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

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. 29 
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* 

  
  
đậu đỏ 
red bean 

* 

    
      
đậu xanh cà (vò) 

yellow mung bean 
đậu xanh 

green mung bean 

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 protein. They  are healthy, but you should 
eat smaller  amounts of them. They  raise blood sugar. 30 



 

                 
                 

               
        

chao 
fermented soybeans 

        
   

 

tương đậu đen 
fermented black beans 

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

Những  tương  chao  này  có  chất  tinh  bột  nhưng  cũng  có  vài  chất  đạm. Quý  vị  
nên  ăn  lượng  nhỏ  hơn. Chúng  cũng  làm  tăng  đường  trong  máu.  
These fermented beans are starches  but also have some protein.  
You should eat smaller  amounts of them. They  also raise blood sugar. 31 



 

Tinh  bột  có  đường  – Trái  cây  
Carbohydrates  - Fruits  

Trái  cây  

Fruits  

32 



     
       

   
   
1 trái quýt nhỏ 

1 small tangerine 
         

   
     

½ chén nhỏ trái dâu tây 
(5 trái dâu tây) 

½ cup of strawberries (5 berries) 
 

      
   

 

½ chén nho (15 trái nho) 
½ cup of grapes (15 grapes) 

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. 33 



 

   
   

      
     

 

1 lát dưa bở ruột xanh/ 
dưa bở ruột đỏ hoặc 

1 slice honeydew/cantaloupe 

     
     

 

 

1 chén nhỏ dưa bở ruột 
xanh/dưa bở ruột đỏ cắt 

khối 
1 cup cubed 

honeydew/cantaloupe 

      
   

 
 

½ trái chuối 
½ a banana 

Tinh bột có đường – Trái cây 
Carbohydrates - Fruits 

Here are some healthy  portions  of fruit.  

Đây  là  vài  khẩu  phần  trái  cây  lành  mạnh. 

34 



       
               
½ chén nhỏ trái xoài cắt khối 

1/2 cup cubed mango 
         

      
    

      
   

 

1 trái táo nhỏ là cỡ một nắm tay, hoặc ½ cỡ 
trái táo cỡ bình thường. 1 small apple is the size of 
your fist, or ½ of a regular size apple. 

Tinh bột có đường – Trái cây 
Carbohydrates - Fruits 

Đây  là  những  khẩu  phần  trái  cây  lành  mạnh  hơn. Xin  nhớ  là  ăn  1 khẩu  phần  
trái  cây  ngày  2 lần  là  tốt  như  là  bữa  ăn  nhẹ  (ở giữa  các  bữa  ăn  chánh).  
 
Here are more healthy  portions  of fruit. Remember  that 1 portion of fruit 2 times a day  is  
fine as  a snack  (in between meals).  35 



 

 
 

   
    

 

    

    
  

 

½ múi sầu riêng, hoặc ¼ 
chén nhỏ sầu riêng, là 
một khẩu phần tốt. 
½ of a pod of durian meat, or about 
¼ cup of durian meat, is a good 
portion. 

      

 

  

   

      
   

 

1 múi thịt sầu riêng là 
quá nhiều. 
1 pod of durian meat is too much. 

Tinh bột có đường – Trái cây 
Carbohydrates - Fruits 

Đây  là  trái  sầu  riêng. Khẩu  phần  bên trái  là  quá  nhiều. Phần  bên 
phải  tốt  hơn.  
 

36 

 

Here is durian. The portion on the left is too much. The one on the right is better. 



  
           

   
       
trái thốt nốt 

palm fruit 
   
   
trái mít 
jackfruit 

   
    
trái vải 
lychee 

      
   

 

trái chôm-chôm 
rambutan 

Tinh bột có đường – Trái cây 
Carbohydrates - Fruits 

Trái  cây  đóng  hộp  có  nhiều  đường  hơn  bởi  vì  nó  được  ngâm  trong  si-rô.  
Thứ  này  làm  tăng  đường  trong  máu. Hãy  tránh  dùng  trái  cây  hộp  và  hãy  ăn  
trái  cây  tươi  nếu  được. 
 
Canned fruit has more sugar  because it is  stored in syrup. This  raises blood sugar.  
Avoid canned fruits and eat fresh fruit if possible. 37 



* 

nho  khô  
    raisins  

Tinh bột có đường – Trái cây 
Carbohydrates - Fruits 

síu  muội  khô  
dried sugar  plum  

*  

* 

 mơ  khô  
dried apricot  

      
   

 

Trái  cây  khô  có  nhiều  đường  hơn  là  trái  cây  tươi.  

 
Ăn  trái  cây  tươi  thay  thế  là  tốt  hơn.  
There is  more sugar in dried fruit than there is  in fresh fruit. It is  better  to eat fresh fruit 
instead. 38 



 

Chất  bột  đường  – Bơ  sữa  
Carbohydrates  - Dairy  

Bơ  sữa  

Dairy  

39 



       
                        

     
   

 

1 chén nhỏ đong sữa 2% chất béo 
1 cup of 2% milk 

Chất bột đường – Bơ sữa 
Carbohydrates - Dairy 

1 chén  nhỏ  đong  ya-ua  ít  chất  béo  
                   1 cup of  low-fat yogurt  

Sữa  và  ya-ua  làm  tăng  đường  trong  máu. Chọn  sữa  ít  chất  béo  và  ya-ua  ít  chất  
 béo  thì  tốt  hơn. Nên  ăn  những  món  này  với  khẩu  phần  nhỏ.  
M
 

ilk  and yogurt raise blood sugar. Low fat milk  and low fat yogurt are better  choices.  
Eat these in small portions.  40 



 

 

 

Tinh  bột  có  đường  – Thực  phẩm  ngọt
Carbohydrates  - Sweets  

Thực  phẩm  ngọt

Sweets  

 

 

41 



       
      

   
 
 
 

        
         
  

      
    

 

       
   

 

Tinh bột có đường – Thực phẩm ngọt 
Carbohydrates - Sweets 

Thực phẩm ngọt thường có nhiều đường 
và bột. Chúng làm tăng đường trong 
máu. 

Những người có bệnh tiểu đường nên cố 
tránh những đồ ăn này, hoặc ăn với số 
lượng nhỏ. 

Sweets usually have a lot of sugar and flour. They raise blood sugar. 
People with diabetes should try to avoid these, or eat small amounts 
of them. 

42 



          
    

            
           

       

 

Tinh bột có đường - Khẩu phần thực phẩm ngọt 
Carbohydrates – Sweets Portions 

Một gói thực phẩm ngọt này có sáu miếng hoặc hơn. Ăn một 
miệng đồ tráng miệng này, trong những dịp đặc biệt hay lễ 
hội thì được, nhưng đừng ăn thường xuyên. 

One package of these sweets  can have six or  more pieces. It is  okay  to have 1 piece of 
this  dessert on special  occasions  or  festivals, but not often.  43 



            
            
           

          
    

 

 

Tinh bột có đường - Khẩu phần thực phẩm ngọt 
Carbohydrates – Sweets Portions 

Một gói thực phẩm ngọt này có thể có bốn miếng hoặc hơn. 
Có nửa miếng bánh da lợn tráng miệng này vào những dịp 
đặc biệt hay lễ hội thì được, nhưng đừng ăn thường xuyên. 

One package of these sweets can have four  or more pieces  of dessert. It is  okay to 
have ½ of a piece of this  dessert on special  occasions  or festivals, but not often.  44 



 

      
    

  
 

    
             
bánh kẹp tráng miệng 

fortune cookies 
      
   

bánh nếp lá dừa 
sticky rice in palm leaves 

       
   

 

bánh làm bằng gạo có dừa 
và đệm hạt nướng 
rice cake with coconut and 

roasted bean 

Tinh bột có đường – Thực phẩm ngọt 
Carbohydrates - Sweets 

Những  thực  phẩm  ngọt  này  làm  tăng  đường  trong  máu.  
These sweets  raise blood sugar. 45 



 

          
   

          
              

chè trôi nước 
floating cake 

 
   

    
 

       
   

 

bánh tiêu 
fried sesame cake 

bánh cam mật 
sticky rice flour deep fried cake 

Tinh bột có đường – Thực phẩm ngọt 
Carbohydrates - Sweets 

Những  thực  phẩm  này  làm  tăng  đường  trong  máu.
 

 
These foods  raise blood sugar.  46 



bột  báng, nước  cốt  dừa, đường  
          tapioca, coconut milk,  sugar  

chè  3 màu  
3 colors drink  

* 

trà  sữa  bột  báng  
       tapioca milk  tea  

Tinh bột có đường – Thực phẩm ngọt 
Carbohydrates - Sweets 

 

       
   

 

Các  hột  bột  báng  đều  là  tinh  bột. Chúng  là  tinh  bột  có  
đường  cao. Chúng  làm  tăng  đường  trong  máu.  
Tapioca pearls are all starch. They  are high in carbohydrates. They  raise blood sugar. 

47 



    
  

   
 

xu xáo 
grass jelly 

    
          
xu xoa hạnh nhân 

almond jelly 

       
   

 

xu xoa nước dừa 
coconut layered Jello 

Tinh bột có đường – Thực phẩm ngọt 
Carbohydrates - Sweets 

Những  thực  phẩm  này  làm  tăng  đường  trong  máu.  

48 

 
These foods  raise blood sugar.  



 

   
           

            
              

bánh kẹp 
waffle roll 

       
     

bánh rán ngọt 
glutinous rice donuts 

       
   

 

bánh quy ngọt 
cookies 

Tinh bột có đường – Thực phẩm ngọt 
Carbohydrates - Sweets 

Những  thực  phẩm  này  làm  tăng  đường  trong  máu.  

These foods  raise blood sugar.  49 



 

          
       

bánh sô cô la 
chocolate cake 

            
    

 
 

    
  

kem 
ice cream 

       
   

 

bánh xu xê 
sweet rice flour, mung beans, 
coconut, sugar, salt, sesame 
seeds 

Tinh bột có đường – Thực phẩm ngọt 
Carbohydrates - Sweets 

Những  thực  phẩm  này  làm  tăng  đường  trong  máu.  

These foods  raise blood sugar.  50 



       
   

 

Những  món  mứt  này  rất  quen  thuộc  trong  những  ngày  Đầu  Năm/Lễ  Tết. 
Chúng  chứa  rất  nhiều  đường  và  sẽ  làm  tăng  đường  trong  máu. Chỉ  nên  ăn  
 một  lượng  nhỏ  thôi.  

Tinh bột có đường – Thực phẩm ngọt 
Carbohydrates - Sweets 

These candies  are common during the New  Year/Tet  Festival. They  contain a lot of sugar  
and will  raise blood sugar. Only  eat a small  amount. 51 



 

Thức  uống  
Drinks  

Thức  uống  

Drinks  

52 



        
       

       
        

 

   
  

  
 

 

Thức uống 
Drinks 

Vài loại thức uống có số lượng đường 
rất cao. Những thứ này làm tăng đường 
trong máu một cách nhanh chóng và 
không tốt cho những người có bệnh tiểu 
đường. 

Some drinks have very high amounts of sugar. These raise blood sugar 
quickly and are unhealthy for people with diabetes. 
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Thức uống 
Drinks 

Nước  là  quan  trọng  cho  sức  khoẻ.  
 
Nước  không  làm  tăng  đường  trong  máu.  
Water is  important for health. Water does  not raise blood sugar.  54 



* 

trà  xanh  
green tea  

cà  phê  Việt  Nam  
   Vietnamese coffee  

Thức uống 
Drinks 

trà  đen  
 black tea  

 

  
 

 

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 sugar  do not raise blood sugar. 55 



  
 

 

Sự  cho  thêm  đường  (trắng  hoặc  nâu) hay mật  ong  vào  cà  phê  
hay  trà  làm  tăng  đường  trong  máu.  

Adding sugar  (white or brown)  or honey  to coffee or  tea raises blood sugar.   

Thức uống 
Drinks 

56 



  
 

 

Đây  là  sữa  đặc. Nó  chứa  nhiều  đường  và  sẽ  làm  tăng  đường  
trong  máu. Sữa  loại   thường  là  tốt  hơn  để  thêm  vào  cà  phê.  

Thức uống 
Drinks 

This is  sweetened condensed milk. It contains  a lot of sugar and will  raise blood sugar. 
Regular milk  is  more healthful to add to coffee. 57 



 

    
      
     

    
      
bạch cà phê Hito 

Hito White Coffee 
    

  
          

cà phê hoà tan 2 
trong 1 NesCafe 

Nescafe 2-in-1 

      
         

  
 

 

cà phê hoà tan G7 
G7 instant coffee 

cà phê hòa tan 
3 trong 1 

Vina Café 3-in-1 

Thức uống 
Drinks 

Cà  phê  hoà  tan,  cappuccino  hoà  tan,  và  cà  phê  3 trong  1 trộn  sẵn  đường  và  thêm  sữa. 
Chúng  làm  tăng  đường  trong  máu. Tốt  hơn  là  tự  mình  pha  cà  phê  và  để  thêm  chất  
ngọt  thay  thế  đường  (Splenda/Sweet’N  Low)  với  một  chút  sữa.  

Instant  café,  instant  cappuccino,  and  3-in-1  coffee mixes  already have sugar  and  milk  added.  They  
raise  blood sugar.  It is a  better  to brew  coffee  yourself  and add  a  sugar  substitute with a  little milk.  58 



  

  
 

 

Đây  là  những  thứ  thay  cho  đường. Các  loại  đường  này  
k hông  làm  tăng  lượng  đường  trong  máu.  
Here are some alternatives  to sugar. These alternatives  to sugar do not raise blood 
sugar. 

Thức uống 
Drinks 

59 



Thức uống 
Drinks 

* 

  nước  sinh  tố  khoai  môn  với  bột  báng  
                     taro smoothie with tapioca  

*

trà  sữa  với  bột  báng  
     milk  tea with tapioca  

  
 

 

Thức  uống  bột  báng  Boba được  làm  bằng  tinh  bột  và  đường. Chúng  làm  tăng  
đường  trong  máu. Bột  báng  Boba trong  trà  sữa  và  nước  sinh  tố  trái  cây  sẽ  làm  
tăng  đường  trong  máu  thật  nhanh  chóng.  
Boba tapioca pearl drinks are made of starches and sugar. They  raise blood sugar.  
Boba tapioca pearls in milk  tea and fruit smoothies will  raise blood sugar  quickly.  60 



 

    
  

* 

nước mía 
sugar cane juice 

 

  
  
nước cam 
orange juice 

   
  
nước xu xáo 
grass jelly drink 

  
         

  
 

 

nước V8 
V8 

Thức uống 
Drinks 

Nước  trái  cây  và  vài  loại  thức  uống  chứa  nhiều  đường. Tốt  nhất  
là  tránh nó. Thay  vào  đó,  hãy  cố  ăn  trái  cây  tươi.  
Juices and some drinks contain a lot of sugar. It is  best to avoid them. Instead, try  eating
fresh fruit.  
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sữa đậu nành lon đã thêm đường 

sweetened canned soy milk drink 

  
 

 

sữa đậu nành nguyên chất 
plain fresh soy milk 

Thức uống 
Drinks 

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.  62 



     
            
sô đa nước dừa Risco 

Coco Rico soda 
   

              
  

  
sô đa 
soda 

  
 

 

nước cam Tang
Tang

Thức uống 
Drinks 

Sô  đa  và  thức  uống  trộn  bột  pha  hầu  như  tất  cả  đều  có  đường. Chúng  làm  
tăng  đường  trong  máu  thật  nhanh  chóng.  Hãy  cố  tránh  chúng. Nước  giải  khát  
cho  ăn  kiêng  thì  được.   
Soda and powdered drink  mixes  are almost  all  sugar.  They  raise blood sugar  quickly.  Try  to avoid 
them.  Diet beverages are okay.  63 



 

  
 

 

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.  

Thức uống 
Drinks 

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.  64 



 

  
      

      
              

rượu whisky 
whiskey 

   
         

  
 

 

rượu vang 
wine 

rượu bia 
beer 

Thức uống 
Drinks 

Những  loại  rượu  khác  nhau,  như  là  bia,  rượu  vang,  và  rượu  whiskey,  làm  ảnh  
hưởng  đường  trong  máu  của  quý  vị  khác  nhau. Xin  hãy  thảo  luận  điều  này  với  
bác  sĩ  của  quý  vị. Đừng  uống  rượu  khi  bụng  trống. 
Different  kinds  of  alcohol,  such as  beer,  wine,  and  whiskey,  affect  your  blood s ugar d ifferently.   
Please  discuss  this  with  your p rovider.  Do no t  drink  alcohol  on a n empty  stomach.   65 



 

Món phụ  thêm  
Extras  

Món phụ thêm

Extras  
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   gia vị 
spices 

    
         

 
  

bột 
flour 

 

mật ong, đường & bột bắp 
sugar, honey, and cornstarch 

 
 

 

Món phụ thêm 
Extras 

Người  ta  thường  để  thêm  đường, mật  ong, bột  bắp, bột  hoặc  đồ  gia  vị  vào  trong  thực  
phẩm. Những  thứ  này  được  dùng  khi  ướp  gia  vị  hoặc  tẩm  bột  vào  thịt. Sự  thêm  
đường, mật  ong, bột  bắp  hoặc  bột  làm  tăng  đường  trong  máu. Để  thêm  đồ  gia  vị  
không  làm  tăng  đường  trong  máu.  
People  often add  sugar, honey,  cornstarch, flour  or  spices to foods.  These  are used  when  marinating  
or breading  meat.  Adding sugar,  honey,  cornstarch or  flour  raises  blood sugar.  Adding spices  does not  
raise b lood  sugar.   67 



 

        
                     

    
   

dầu hào 
oyster sauce 

 

nước chấm gỏi cuốn & tương ăn phở 
spring roll sauce & hoisin sauce 

 
 

 

Món phụ thêm 
Extras 

Nước  sốt  được  dùng  để  chấm  hoặc  để  thêm  vào  thực  phẩm  thường  có  
đường  bên  trong. Chúng  có  thể  làm  tăng  đường  trong  máu.  

Sauces  used for  dipping or  added t o foods  usually  have  sugar i n  them.  They  can raise bl ood  sugar.  68 



 

   
       

  
      
bột ngọt 

MSG 
      
      

     
            
nước thịt đóng khối 

bouillon cubes 

 

xì dầu Maggi 
Maggi Seasoning 

muối & nước mắm 
salt and fish sauce 

 
 

 

Món phụ thêm 
Extras 

Muối  không  làm  tăng  đường  trong  máu. Tuy  nhiên, muối  có  thể  làm  tăng  áp  suất  máu. 
Huyết  áp  là  sức  ép  của  máu  lên  vách  động  mạch. Thực  phẩm  thông  thường  mà  lượng  
muối  cao  là  nước  mắm, nước  thịt  đóng  khối, và  bột  ngọt. Hãy  tránh  những  thực  phẩm  
này.  
Salt does  not  raise blood sugar. However, salt  can raise blood pressure. Blood pressure  is  the force of blood against  
the walls  of  arteries. Common  foods  that are high in salt  are fish sauce,  bouillon c ubes,  and MSG.  Avoid these foods.  69 



Món phụ thêm 
Extras 

dưa  cải  bẹ  xanh  
pickled mustard greens  

*  

giò  heo  ngâm  giấm  
       pickled pork  feet  

 

      
           

  
               

dưa trộn cà rốt và 
củ cải trắng 

pickled carrot and turnip 
salad 

   
  

 

dưa ngó sen 
pickled lotus root 

 
 

 

Hầu  hết  thực  phẩm  dưa  chua  đều  có  đường. Thí  dụ  như, dưa  cải  bẹ  xanh, dưa  trộn  
ngó  sen, giò  heo  ngâm, dưa  trộn  cà  rốt  và  củ  cải  trắng. Những  thực  phẩm  này  làm  tăng  
đường  trong  máu.  
Most  pickled foods contain sugar.  For  example, pickled mustard greens,  pickled lotus  root  salad,  pickled pork  
feet,  and pickled carrots  and radish salad.  These foods  raise blood sugar.  70 



 

Chất  đạm  
Protein  

Chất  đạm  

Protein  
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Chất đạm 
Protein 

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. Tuy nhiên, ướp gia vị, 
nước xốt, và tẩm bột sẽ làm tăng đường trong 
máu nếu chúng được làm bằng đường, mật ong, 
bột bắp hoặc bột. 
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. However, marinades, sauces, and breading will raise blood 
sugar if they are made with sugar, honey, cornstarch or flour. 
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Chất đạm 
Protein 

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. 

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.   
 73 



  
   
cá nướng 

grilled fish 
   

 
gà nướng 

grilled chicken 
   

         

 

 

thịt heo nướng 
grilled pork 

 
 

 

Chất đạm 
Protein 

Những  thực  phẩm  có  chất  đạm  này  không  làm  tăng  đường  trong  máu.  
Nước  xốt  để  chấm,  nước  ướp  gia  vị  và  tẩm  bột  sẽ  làm  tăng  đường  trong  máu  nếu  chúng  được  
làm  với  đường,  mật  ong,  bột  bắp  hoặc  bột.  

These protein foods do not  raise blood sugar.  
Dipping  sauces,  marinades  and breading will  raise blood sugar  if  they  are made with sugar, honey, cornstarch or  flour.   
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thịt bò nướng 

grilled beef 
  

    
cá chiên 

fried fish 

 

tôm nướng 
grilled prawns 

Chất đạm 
Protein 

Những  thực  phẩm  có  chất  đạm  này  không  làm  tăng  đường  trong  máu.  
Nước  xốt  để  chấm,  nước  ướp  gia  vị  và  tẩm  bột  sẽ  làm  tăng  đường  trong  máu  nếu  chúng  được  
làm  với  đường,  mật  ong,  bột  bắp  hoặc  bột.  

These protein foods do not  raise blood sugar.  
Dipping  sauces,  marinades  and breading will  raise blood sugar  if  they  are made with sugar, honey, cornstarch or  flour.   
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cá  sống  
  raw fish  

 gà  sống  
raw chicken  

*  

đậu  hũ  
     tofu  

Chất đạm 
Protein 

 

  
 

 

Những  thực  phẩm  có  chất  đạm  này  không  làm  tăng  đưòng  trong  
máu.  
These protein foods  do not raise blood sugar. 76 



  
  

   
         
thịt heo chiên 

fried pork 
   

   
chả cá chiên 

fried fish cakes 

  
 

 

tôm chiên 
fried shrimp 

Chất đạm 
Protein 

Những  thực  phẩm  có  chất  đạm  này  có  vài  ảnh  hưởng  lên  đường  trong  máu. 
Đó  là  bởi  vì  những  thực  phẩm  này  được  tẩm  hoặc  có  tinh  bột. Chúng  làm  gia  
tăng  đường  trong  máu  nhiều  hơn  cá  hoặc  thịt  đơn  thuần.  
These protein f oods  have some effect  on  blood  sugar.  That  is  because  these f oods  are  breaded or   
have  starches.  They  raise blood sugar  more than plain fish or meats.  77 



 

   
   

  
 

bánh bao 
steamed bun 

   
       

  
 

 

hoành thánh chiên 
deep fried wontons 

tôm chiên bột 
deep fried prawns 

Chất đạm 
Protein 

Những  chất  đạm  tẩm  bột  này  làm  tăng  đường  trong  máu.  

These breaded proteins  raise blood sugar. 78 



            
        

chả giò 
egg rolls 

       
 

cánh gà chiên 
deep fried chicken wings 

       
   

  
 

 

 

nem rán 
rice paper egg rolls 

Chất đạm 
Protein 

Những  chất  đạm  tẩm  bột  này  làm  tăng  đường  trong  máu.  

These breaded proteins  raise blood sugar. 79 
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Rau củ  không có  tinh  bột  
Non-Starchy  Vegetables  

Rau củ  không  có  tinh  bột  

Non-Starchy  Vegetables  



 

    
  

 

  
  

   
          
bông cải xanh 

broccoli 
  

 

 

cà rốt 
carrots 

ớt chuông 
bell peppers 

Rau củ không có tinh bột 
Non-Starchy Vegetables 

Những  rau  củ  mà  không  có  tinh  bột  không  làm  tăng  đường  tron
máu.  

g  

Vegetables  that are non-starchy  do not raise blood sugar. 81 



 

    
  

  
     

   
 

hành lá 
green onion 

   
      

 

hành tây đỏ 
red onion 

củ hành 
onion 

Rau củ không có tinh bột 
Non-Starchy Vegetables 

Những  rau  củ  không  có  tinh  bột  này  không  làm  tăng  đường  trong
máu.  
 

 

These non-starchy  vegetables  do not raise blood sugar. 82 



 

    
  

 

  
 

    me  
tamarind  

  
      

 

mướp khía 
luffa fruit 

dưa leo 
cucumber 

Rau củ không có tinh bột 
Non-Starchy Vegetables 

Những  rau  củ  không  có  tinh  bột  này  không  làm  tăng  đường  trong  
máu.  

These non-starchy  vegetables  do not raise blood sugar.  83 



 

    
  

   
   

           
  

cải ngọt 
Chinese cabbage 

      cải  rổ  
Chinese broccoli  

 

cải bẹ trắng 
napa cabbage 

Rau củ không có tinh bột 
Non-Starchy Vegetables 

These non-starchy vegetables  do not raise blood sugar. 

Những  rau  củ  không  có  tinh  bột  này  không  làm  tăng  đường  trong  
máu.  
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cà chua 
tomatoes 

     
  

 

cà Thái 
Thai eggplant 

cà tím 
eggplant 

Rau củ không có tinh bột 
Non-Starchy Vegetables 

Những  rau  củ  không  có  tinh  bột  này  không  làm  tăng  đường  trong  
máu.  

These non-starchy vegetables  do not raise blood sugar. 85 



    
  

 

  
 

    
            
đọt đậu hoà lan 

pea vine 
    

 

 

 
 

cải bẹ xanh 
mustard greens 

cải bắp 
cabbage 

Rau củ không có tinh bột 
Non-Starchy Vegetables 

Những  rau  củ  không  có  tinh  bột  này  không  làm  tăng  đường  trong
máu.  

 

These non-starchy vegetables  do not raise blood sugar. 86 



    
  

       
         

              
      

rau dền 
Vietnamese amaranth greens 

        
                

 
 

đậu móng chim 
snow peas 

đậu que & đậu hà lan 
green beans & snap peas 

Rau củ không có tinh bột 
Non-Starchy Vegetables 

Những  rau  củ  không  có  tinh  bột  này  không  làm  tăng  đường  trong  
máu.  

These non-starchy vegetables  do not raise blood sugar. 87 



     
 

nấm rơm 
straw mushrooms 

     
   

nấm 
mushrooms 

  
     

 

    
  

 

bạc hà 
mint 

Rau củ không có tinh bột 
Non-Starchy Vegetables 

These non-starchy  vegetables  do not raise blood sugar. 

Những  rau  củ  không  có  tinh  bột  này  không  làm  tăng  đường  trong  
máu.  
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khổ qua 
bitter melon 

Rau củ không có tinh bột 
Non-Starchy Vegetables 

Khổ  qua  là  rau  củ  không  có  tinh  bột. Nó  có  thể  làm  giảm  đường  trong  máu,  
nhưng  nó  không  thay  thế  dược  liệu  của  quý  vị. Để  được  an  toàn,  hãy  cho  bác  
sĩ  chăm  sóc  sức  khoẻ  của  quý  vị  biết  nếu  quý  vị  thường  ăn  khổ  qua.  
Bitter m elon is  a n on-starchy  vegetable.  It may  lower  blood sugar,  but it does not  replace  your  
medicine. To  be safe,  let  your  health care  provider know  if you  eat  bitter m elon  often.  89 
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Các bữa ăn 
Meals 

Nếu quý vị đang pha trộn thực phẩm mà 
nó làm tăng đường trong máu, hãy bớt 
đi mỗi thứ thực phẩm. Những hình sau 
đây chỉ cho thấy những thí dụ về các bữa 
ăn mà nó làm tăng thêm đường trong 
máu nhiều hơn và những bữa ăn mà nó 
làm tăng đường trong máu ít hơn. 

If you are mixing foods that raise blood sugar, have less of each 
food. The following slides show examples of meals that raise blood 
sugar more and meals that raise blood sugar less. 
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Các bữa ăn - Lời giới thiệu 
Meals - Introduction 

Đây là cỡ chén mà hầu 
hết người Việt dùng. Một 
trong những chén này cỡ 
một chén nhỏ, mà là 
khoảng cỡ một nắm tay. 

Một số lượng thịt bổ ích 
cho mỗi bữa ăn được đo 
bằng cỡ bàn tay của quý vị. 

This  is  the s ize  bowl  that  most  
Vietnamese  use.  One  of  these  
bowls  is  about  1 c up,  which is  
about  the size of  a  fist.   

A  healthful  amount  of  meat  to  eat  at  
every  meal is  measured  to the size  
of your  palm.   92 



 

       
   

 

Các bữa ăn - Lời giới thiệu 
Meals - Introduction 

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.   93 



     
   

            

 

Các bữa ăn - Ở nhà 
Meals - Home 

Bữa ăn nào là tốt hơn cho người nào có bệnh tiểu 
đường? 

Which meal  is better for someone with diabetes?  94 



   
  

        
       

     
   

                     
                        
                       

 

Các bữa ăn - Ở nhà 
Meals - Home 

Bữa  ăn  ở phía  bên  phải  là  tốt  hơn  cho  người  nào  có  bệnh  
tiểu  đường.  
The meal on the right is better 
for someone with diabetes. 

Hãy cố gắng dùng mứt trái cây nghiền không đường thay vì mứt trái cây nghiền thông thường. Sự ăn bánh mì 
làm toàn lúa mì thay vì bánh mì trắng có thể làm chậm chất đường chuyển vào trong máu của quý vị và giữ 
cho quý vị no lâu hơn. Thay vì dùng sữa đặc, hãy cố dùng sữa có 2% chất béo cho cà phê của quý vị. 
Try using sugar-free marmalade instead of regular marmalade. Eating whole wheat bread instead of white bread can slow sugar released 
in your blood and keep you full longer. Instead of using condensed milk, try adding 2% milk to your coffee. 95 



  

     
   

            

 

Các bữa ăn - Ở nhà 
Meals - Home 

Bữa ăn nào là tốt hơn cho người nào có bệnh tiểu 
đường? 

Which meal is better for someone with diabetes? 96 



   
   

        
         

     
   

             
  

                 
                    
             

 

Các bữa ăn - Ở nhà 
Meals - Home 

Bữa ăn ở phía bên phải là tốt hơn cho người nào có bệnh 
tiểu đường. 
The meal on the right is better 
for someone with diabetes. 

Hãy cố gắng dùng mứt trái cây nghiền không đường thay vì mứt trái cây nghiền thông thường. 
Ăn hai lát bánh mì ba-gết là số lượng tốt hơn ăn 3 lát. Thay vì dùng đường với trà của quý vị, 
hãy cố gắng dùng một gói Splenda hoặc chất thay thế đường khác. 
Try using sugar-free marmalade instead of regular marmalade. Eating two slices of baguette is a better amount to eat than 3 slices. 
Instead of using sugar with your tea, try using a packet of Splenda or another sugar substitute. 97 



 cháo        
congee  

quả  trứng  
         egg  

    thit  heo  kho  trứng  thịt  heo  chà  bông  
  salted braised pork  with egg     dried shredded pork  

    
  

     
   

            

                  
                  
 

 

Các bữa ăn - Ở nhà 
Meals - Home 

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. 98 



     
   

            

   

Các bữa ăn - Ở nhà 
Meals - Home 

Bữa ăn nào là tốt hơn cho người nào có bệnh tiểu 
đường? 

Which meal is better for someone with diabetes? 99 



         
              

     
   

                   
                 

                  

 

Các bữa ăn - Ở nhà 
Meals - Home 

Bữa ăn phía bên trái là bổ dưỡng hơn và cân bằng hơn. Cái chén phía bên trái là đúng 
khẩu phần cơm cho một bữa ăn (1 chén nhỏ) so sánh với 3 chén cơm ở bữa ăn phía 
bên kia. Bữa ăn phía bên trái có đúng số lượng thịt và rau so với bữa ăn kia. 
The meal on the left is healthier and more balanced. The bowl on the left has the correct portion of rice for a meal (1 cup) compared to 3 
cups of rice in the other meal. The meal on the left has the correct amount of meat and vegetables compared to the other meal. 100 



    
   

       
       

    
   

 
 

              
            
    

 

Bữa ăn – Mang đi 
Meals – To-go 

Có tối đa 3 cuốn gỏi với một chút nước chấm cho một bữa ăn 
là được. Nếu quý vị mua 2 vỉ, hãy để dành cuốn gỏi cuối cùng 
để ăn sau này. 

It is okay to have a maximum of 
3 salad rolls with a little dipping 
sauce for one meal. If you bought 
2 packages, save the last salad 
roll for later. 
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Bữa ăn – Mang đi 
Meals – To-go 

Khi mua một bữa ăn bún miến ở nhà hàng bán đồ ăn liền, hãy 
cố gắng giới hạn lượng bún/mì trong 1 chén nhỏ. Đó là khoảng 
cỡ nắm tay của quý vị, hoặc ½ phần bún/mì trong một hộp lớn. 

When  buying a v  ermicelli  
meal at  the  deli, try  to limit  
your noodles  to 1 c up.  This  
is  about  the size of  your  fist,  
or  ½  of  the n oodles  that  
come in a large package.  102 



   
     

   
  

   

    
   

              
             

      

 

Bữa ăn – Mang đi 
Meals – To-go 

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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Thông  thường  là  bỏ  thêm  đường  và  muối  khi  ướp  thịt  bằng  nước  mắm. Thay  vì  bỏ  
thêm  đường, hãy  để  thêm  Splenda  hay  những  chất  ngọt  thay  thế  đường   khác  
(SweetN’Low).  Các  chất  ngọt  thay  thế  đường  này  sẽ  không  làm  tăng  đường  trong  máu  
của  quý  vị.  

Những lời khuyên cho nấu nướng 
Cooking Tips 

It is  common  to add sugar  and salt  when marinating meat.  Instead  of adding sugar,  add Splenda  or  
other  sugar s ubstitutes.  Sugar s ubstitutes  will  not  raise your  blood sugar.  104 



Thông  thường  là  bỏ  thêm  đường  và  muối  khi  nêm c anh. Thay  vì  bỏ  thêm  đường, hãy  
để  thêm  Splenda  hay  những  chất  ngọt  thay  thế  đường  khác  (SweetN’Low).  Các  chất  
ngọt  thay  thế  đường  nầy  sẽ  không  làm  tăng  đường  trong  máu.  

* 

Những lời khuyên cho nấu nướng 
Cooking Tips 

 

 

      
 

 

It is  common  to add sugar  and salt  when seasoning  soups.  Instead  of adding  sugar,  add Splenda  or  
other  sugar s ubstitutes.  Sugar s ubstitutes  will  not  raise your  blood sugar.  105 



 

      
 

 

Những lời khuyên cho nấu nướng 
Cooking Tips 

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 f oods,  try  braising,  steaming,  broiling,  or  grilling  foods.  106 



  
 

         
        

         
       

         
         

  

   
    

    

 

Kết luận 
Conclusion 

Thay đổi những gì quý vị ăn là khó. Tuy 
nhiên, nó có thể giúp kiểm soát được 
bệnh tiểu đường và có thể ngay cả làm 
giảm bớt nhu cầu cho sự dùng thuốc. 
Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ đem 
lại lợi ích cho mọi người trong gia đình 
quý vị. 

Changing what you eat is difficult. However, it can help control 
diabetes and can even reduce the need for medications. A healthy 
diet will benefit everyone in your family. 
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Jules Stone  Soup:  cooked brown rice [pg19]  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Par_cooked_brown_rice_-_stonesoup.jpg  
Itinerant Tightwad:  dried apricot [pg38]  http://www.flickr.com/photos/itineranttightwad/3694711587/  
Larry  and Teddy  Page:  raisins [pg38]  http://www.flickr.com/photos/igboo/3890424161/  
Dan McKay:  green tea [pg55]  http://www.flickr.com/photos/mukluk/297498668/  
Sam Howzit: boba  milk  tea [pg47] [pg60] cropped http://www.flickr.com/photos/aloha75/7281244558  
Doug Letterman:  boba  taro smoothie  [pg60] cropped  http://www.flickr.com/photos/dougletterman/1106397576/  
Clemson:  sugar  cane juice [pg61]  cropped  http://www.flickr.com/photos/clemson/213935792/  
Andrea Nguyen:  tofu [pg76] cropped  http://www.flickr.com/photos/andrea_nguyen/6993779112/  

W
 

Kham Tran:  pho [pg25]  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pho-Beef-Noodles-2008.jpg   
Geoff Lane:  pickled pork  feet  [pg70]  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pickled_pigs_feet.JPG  

ikipedia (Creative Commons, Attribution 3.0  Unported):  

Mrs. Keo  Chanbo: www.chanbokeo.com  
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