
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĂN UỐNG NĂM 2010 
CHỨNG MINH VAI TRÒ CỦA KHOAI TÂY TRONG 
MỘT CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG LÀNH MẠNH
Đầu năm nay, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ và Bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã công bố việc phát hành Sổ tay Hướng 
dẫn ăn uống năm 2010 cho người Mỹ. Một điểm được nhấn mạnh là 
thực hiện việc giảm tiêu thụ calo và tăng cường hoạt động thể chất. 
Hai vấn đề khác được tập trung nhiều hơn là tiêu thụ nhiều "thực 
phẩm lành mạnh" như trái cây và rau xanh, cũng như giảm tiêu thụ 
muối, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa (trans fat), đường bổ 
sung và ngũ cốc tinh chế. Khoai tây là thực phẩm phù hợp với tất cả 
các khuyến nghị. 

Số người thừa cân và béo phì ở Hoa Kỳ đã vượt quá hai phần ba 
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dân số , vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Cuốn sổ tay Hướng 

dẫn chế độ ăn uống năm 2010 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng 

của việc quản lý trọng lượng. Một nghiên cứu gần đây đã 

chứng minh một cách khoa học rằng con người có thể sử 

dụng khoai tây trong chế độ ăn giảm cân 

của mình. Nghiên cứu này được thực 

hiện bởi Đại học California, Trung tâm 

Quốc gia về An toàn và Công nghệ Thực 

phẩm, Viện Công nghệ Illinois, đã chứng 

minh vấn đề giảm trọng lượng không 

phải là do loại bỏ một loại thực phẩm 

hay nhóm thực phẩm nhất định nào đó 

mà chính là việc quản lý lượng calo đưa 

vào
2
.

Khoai tây không chỉ là loại rau củ yêu 

thích của người Mỹ trong thành phần 

của chương trình giảm cân lành mạnh, 

chúng còn cung cấp hai loại chất dinh 

dưỡng chính thường bị "thiếu hụt" được 

xác định bởi Ủy Ban Tư Vấn Hướng dẫn 

chế độ ăn 2010 đó là kali và chất xơ. Các chất dinh dưỡng này 

hiện đang tiêu thụ với số lượng không đầy đủ bởi người dân Mỹ. 

Nguồn thực phẩm cung cấp kali hàng đầu chính là khoai tây, với 

738 mg cho một khẩu phần tiêu chuẩn.

Các tài liệu hướng dẫn đã liệt kê các chiến lược tiềm năng để 

quản lý việc tiêu thụ natri, và một trong số đó là: "Bổ sung thêm 

kali trong chế độ ăn của bạn. Nguồn thực phẩm giàu kali bao 

gồm khoai tây, dưa đỏ, chuối, đậu và sữa chua”. Thức ăn 

giàu kali có thể làm giảm huyết áp bằng cách làm giảm các tác 

dụng phụ của natri. Các lợi ích khác có thể có của kali bao 

gồm giảm nguy cơ phát triển bệnh sỏi thận và giảm loãng 

xương.

Ngành công nghiệp khoai tây Hoa Kỳ 

có nhiều thông tin tốt hơn để chia sẻ 

liên quan đến khoai tây và kali. Một 

nghiên cứu đầy đủ có sử dụng dữ liệu 

của Tổ chức Điều tra Khảo sát Y tế và 

Dinh dưỡng quốc gia năm 2003-2004 

(NHANES) gần đây cho thấy khoai tây 

là nguồn cung cấp kali lớn nhất với 

giá cả phải chăng nhất trong các loại 

rau hoặc trái cây.

Tiến sỹ Adam Drenowski, nhà nghiên 

cứu hàng đầu của NHANES phát biểu 

rằng "Điều quan trọng là người Mỹ cần 

tăng nhu cầu về kali trong khẩu phần 

ăn của họ", "và khoai tây là một trong 

những nguồn thực phẩm cung cấp kali 

quan trọng nhất với giá cả phải chăng so với bất kỳ loại rau 

hoặc trái cây nào". 

Ngoài việc cung cấp kali, một phần khoai tây trung bình (5,3 

ounce) nguyên vỏ chỉ chứa 110 calo, cung cấp gần một nửa 

nhu cầu hàng ngày về vitamin C (45 %) của cơ thể và không 

THƯ VIỆN DINH DƯỠNG

HƯỚNG DẪN ĂN KIÊNG

Khoai Tây - Nguồn Cung Cấp Kali Hàng Đầu
Lượng kali ăn vào mỗi ngày được khuyến cáo nên tăng 
từ 3.500 mg lên 4.700 mg. Khoai tây là loại rau củ có 
hàm lượng kali cao nhất trong 20 loại rau quả bán chạy 
nhất.

Hàm lượng kali trong mỗi khẩu phần:

Khoai tây
620

Bông cải 
xanh
460

Chuối
450

Cà chua
340



KHOAI TÂY NƯỚNG KABOB
nhanh chóng và tốt cho sức khỏe

THỜI GIAN CHUẨN BỊ: 30 phút

tổng cộng 20 phútTHỜI GIAN NẤU: 

 50 phútTỪ KHI BẮT ĐẦU ĐẾN KẾT THÚC:

CHI PHÍ CHO MỖI PHẦN ĂN: $ 2,94

LEMON-HERB DRIZZLE

 1/4 chén dầu ôliu

 3 tép tỏi, băm nhỏ

 2 muỗng canh các loại rau thơm xắt nhỏ (chẳng hạn như 

húng quế, hương thảo, kinh giới  và cây xô thơm)

 1/2 thìa cà phê muối biển, hoặc tùy theo khẩu vị

 Nước ép của 1 quả chanh tươi

 Hạt tiêu tươi xay, tùy khẩu vị

KHOAI TÂY KABOB

 1 pound khoai tây nâu đỏ (russet), rửa sạch

 1 gói (12 oz.) xúc xích gà đã sơ chế đóng gói, thái xéo lát 

dày khoảng 1/4-inch.

 2 bắp ngô tươi, cắt thành miếng 1-inch

 2 quả ớt chuông, cắt miếng vuông

 1 quả bí xanh, thái xéo lát dày khoảng 1/4-inch

HƯỚNG DẪN

Chơi với thức ăn của bạn! Thay thế 
xúc xích gà bằng một loại protein yêu 
thích của bạn hoặc thử dùng một 
giống khoai tây mới cho một phiên bản 
ăn chay của món kabob ngon này.

Đun thật nóng dầu ô liu trong một cái chảo nhỏ; tắt bếp và cho tỏi băm 

vào. Để nguội, sau đó cho vào các loại gia vị: muối, nước chanh và 

hạt tiêu; để qua một bên. Cho khoai tây vào một cái tô loại vừa sử 

dụng được trong lò vi sóng và đậy tô bằng nắp màng bọc thực phẩm. 

Lưu ý: Nếu sử dụng màng bọc nhựa hãy đảm bảo rằng màng bọc 

không được chạm vào bất kỳ thành phần nào của nguyên liệu và chọc 

một lỗ nhỏ ở nắp để thông hơi. Cho tô đựng khoai tây vào lò vi sóng ở 

nhiệt độ cao, nấu từ 10 đến 12 phút hoặc cho đến khi khoai tây mềm 

(thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào lò vi sóng). Sau đó sử dụng 

găng tay cẩn thận để lấy tô ra.  Để nguội cho đến khi có thể cầm bằng 

tay, cắt thành khối lớn. Xiên khoai tây, xúc xích và rau vào xiên.

Nướng trong khoảng 10 phút, thường xuyên trở các mặt và quét một 

ít hỗn hợp gia vị trong khi nướng. Nướng xong, lấy ra và xếp các xiên 

nướng lên đĩa; rưới hỗn hợp gia vị còn lại lên các xiên nướng. 

Lượng sử dụng cho 4-6 phần ăn

HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO MỖI KHẨU PHẦN KHOAI TÂY NGUYÊN VỎ:  Năng lượng: 340 calo, chất béo: 18g, chất béo bão hòa: 3,5g, chất béo chuyển hóa (Trans 
Fat): 0g, Cholesterol: 55mg, Natri: 680mg, Kali: 682mg, Carbohydrates: 32g, chất xơ: 4g, đường: 6g, Protein: 15g, Vitamin A: 25%, Vitamin C: 200%, Canxi: 10%, Sắt: 15%

Để có thêm nhiều công thức các món ăn khoai tây dinh dưỡng và lành mạnh,
vui lòng truy cập trang web potatogoodness.com

Tham gia vào cuộc trò chuyện tại facebook.com/potatogoodness;

Xem video của chúng tôi tại YouTube.com/potatogoodness.

KHOAI TÂY LÀM NÊN ĐĨA THỨC ĂN !
Để minh họa thêm cho cuốn Sổ tay Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ năm 2010, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 

mới đây đã cho ra mắt biểu tượng MyPlate để nhấn mạnh và lưu ý mọi người về tầm quan trọng của việc sử dụng thức 

ăn là trái cây và rau xanh. Hai nhóm thực phẩm quan trọng này chiếm một nửa đĩa thức ăn.

Khoai tây đã được đề cập 

nhiều lần trong thực đơn theo 

mẫu MyPlate và trong các lời 

khuyên về việc kết hợp nhiều 

hơn các loại rau vào các bữa 

ăn. Ngoài ra, khoai tây cũng 

được xác định rõ là một loại 

thực phẩm quan trọng cung 

cấp lượng kali cần thiết cho 

nhu cầu của cơ thể. 

Phân tích thêm các dữ liệu của NHANES cho thấy bữa ăn bao 

gồm khoai tây trắng kết hợp với nhiều loại rau khác làm tăng 

đáng kể lượng kali, chất xơ và vitamin C.

Adam Drewnowski nói: "Nghiên cứu của chúng tôi minh 

chứng thêm rằng những đứa trẻ có sử dụng khoai tây trắng 

thường ăn các loại rau khác nhiều hơn và chúng ăn vào cơ 

thể lượng kali, vitamin C và chất xơ nhiều hơn".

Hội đồng Khoai tây Hoa Kỳ hoan nghênh Bộ Nông nghiệp 

Hoa Kỳ công nhận sự cần thiết về việc thay đổi môi trường 

thực phẩm một cách tổng thể. Ngành công nghiệp khoai tây 

tự hào là một phần của nỗ lực để giúp người Mỹ có những 

lựa chọn lành mạnh hơn và trông đợi những cơ hội để thúc 

đẩy sự sẵn có của các sản phẩm khoai tây lành mạnh với giá 

cả phải chăng.
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