
KHOAI TÂY VÀ CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT ?
Những lợi ích đối với sức khỏe của các loại rau được ghi nhận trong 
những tài liệu khoa học và khoai tây từ lâu đã là một trong những loại rau 
yêu thích của người Hoa Kỳ do tính linh hoạt, hương vị và giá trị dinh 
dưỡng của chúng. Vậy thì, tại sao lại có quá nhiều sách về chế độ ăn uống, 
các tạp chí thông dụng và các "chuyên gia dinh dưỡng" tự xưng đã khuyên 
người dân Hoa Kỳ phải ngừng ăn khoai tây? Họ đã bị quyến rũ vào việc tin 
rằng một biện pháp sinh lý gây tranh cãi gọi là chỉ số glycemic (GI) là viên 
đạn bạc để quản lý trọng lượng và ngăn ngừa bệnh tật. Nó được sử dụng 
như là một công cụ để quản lý chế độ ăn uống của bệnh tiểu đường �, GI 
đã được quảng bá đến công chúng như một công cụ về chế độ ăn uống 
để giảm cân và ngăn ngừa bệnh tật, mặc dù thiếu những chứng minh 
khoa học cho mục đích trên

ĐỊNH NGHĨA CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT

Hầu như tất cả các carbohydrate, không phụ thuộc vào loại 

chúng được tiêu thụ (ví dụ: tinh bột, lactose, sucrose), đều 

được tiêu hóa thành glucose rồi sau đó đi vào máu, gây ra một 

sự gia tăng tạm thời nồng độ glucose trong máu. Việc tăng 

nồng độ glucose máu này được gọi là "đáp ứng đường huyết". 

Chỉ số đường huyết (GI) là một phép tính toán học có tính đến 

đáp ứng đường huyết của một cá thể với một thực phẩm thử 

nghiệm (ví dụ như, khoai tây) liên quan đến đáp ứng đường 

huyết đối với thực phẩm tham chiếu (thường là bánh mì trắng 

hoặc glucose).

Một cách cụ thể hơn, GI được định nghĩa là “Vùng gia tăng 

dưới đường cong đáp ứng glucose của 50 gram carbohydrate 

sẵn có từ thức ăn cần kiểm tra so với 50 gram carbohydrate 
1

sẵn có từ thức ăn tham chiếu” .Thực phẩm sau đó được phân 

loại cao – trung bình – thấp phụ thuộc vào giá trị số được xuất 

ra và đối chiếu với thang điểm GI. Có vẻ phức tạp phải không?.

SỰ CƯỜNG ĐIỆU VỀ LOẠI CARBOHYDRATE 

Những người ủng hộ chế độ ăn dựa trên GI cố gắng "bán" kế 

hoạch của họ bằng cách đơn giản hóa về chỉ số đường huyết. 

Họ cho rằng tất cả "các loại thực phẩm dạng tinh bột" đều có 

chỉ số GI cao. Thực tế là chỉ số đường huyết của thực phẩm 

giàu carbohydrate - ngay cả những loại giàu tinh bột - không 

nằm hoàn toàn trong mức GI thấp, trung bình hay cao. Vi dụ 

như, bảng chỉ số đường huyết chỉ ra rằng GI của thực phẩm 
2, 3

giàu tinh bột (như khoai tây, gạo, mì ống) là rất khác nhau . 

Hơn nữa, có giả thuyết được đưa ra cho rằng các 

carbohydrate có chỉ số GI cao gây béo phì và một số bệnh mãn 
4

tính như tiểu đường, bệnh tim và thậm chí cả ung thư ruột . 

Trong thực tế, cho dù các phương tiện truyền thông thổi 

phồng, các bằng chứng khoa học chủ yếu hỗ trợ một chế độ 

ăn uống tiêu thụ lượng carbohydrate từ trung bình đến cao 
5để ngăn chặn béo phì và giảm nguy mắc các bệnh mãn tính .

VÙNG ĐƯỜNG HUYẾT KHÔNG RÕ RÀNG

Một số yếu tố đã được chứng minh có ảnh hưởng đến GI của 

thực phẩm, tạo ra tính hữu ích và thiết thực của GI trong thiết 
5

lập chế độ ăn uống tốt nhất . 

SỰ CHÍN MUỒI: khi một loại trái cây chín thì GI có xu hướng 

giảm, vì vậy GI của một quả chuối xanh sẽ cao hơn so với 
 6một quả chuối chín . 

CHẾ BIẾN:  quá trình xay, cán, ép, nghiền hoặc thậm chí 

nhai quá kỹ cũng có thể làm tăng GI của thực phẩm giàu 
 5carbohydrate .

PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN:  GI của các thực phẩm giàu tinh 

bột có thể được giảm đáng kể bằng cách nấu chín và sau đó 

làm mát (tạo ra cái gọi là tinh bột ổn định). Đây là lý do mà 

khoai tây được làm mát có chỉ số GI thấp hơn đáng kể so với 
5, 7khoai tây ăn ngay sau khi chế biến .

LOẠI HAY NGUỒN GỐC: GI của khoai tây có thể thay đổi tùy 

theo loại cũng như nguồn gốc của chúng (nơi chúng được 

trồng). Theo truyền thống, khoai tây màu nâu đỏ đã được 

phân loại là có GI cao; Tuy nhiên, việc phân loại này có thể 

không có giá trị vì giá trị GI được ước tính hoặc từ các nghiên 

cứu sử dụng các giống khoai tây từ bên ngoài nước Mỹ hoặc 

THƯ VIỆN DINH DƯỠNG

CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT



các phương pháp đo GI không chính xác.

Nghiên cứu đầu tiên để kiểm tra GI của khoai tây nâu đỏ của 

Hoa Kỳ sử dụng phương pháp hợp lệ được công bố vào tháng 

Tư năm 2005 và cho thấy rằng khoai tây màu nâu đỏ của Hoa Kỳ 

có GI thấp hơn đáng kể hơn so với chỉ số GI đã được báo cáo 

trong y văn. Điều này làm cho nó trở nên không thực tế để gán 
 2, 3, 5một giá trị GI cho khoai tây

THỜI GIAN: GI của thực phẩm được xác định trong điều kiện thí 

nghiệm sau một đêm, và không áp dụng cho các loại thực phẩm 

được tiêu thụ sau đó trong cùng ngày vì phản ứng đường huyết 

bị ảnh hưởng mạnh bởi các thành phần của bữa ăn trước đó, 
8

đặc biệt là khi bữa ăn được tiêu thụ trong vòng vài giờ .

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÁC CÁ THỂ: Nghiên cứu chỉ ra rằng 

không những các cá thể có thể có sự khác nhau về phản ứng 

đường huyết đối với cùng một loại thực phẩm, mà chỉ số đường 

huyết của một loại thực phẩm nhất định còn có thể thay đổi đáng 

kể trong cùng một người khi đo ở thời điểm khác nhau trong 
9, 10.ngày hoặc trong vài ngày 

KẾT HỢP CÁC LOẠI THỰC PHẨM HOẶC GIA VỊ KHÁC NHAU: 

Việc bổ sung protein và / hoặc chất béo hoặc làm tăng độ chua 

của một loại thực phẩm giàu carbohydrate cũng có thể làm giảm 

GI. Trong trường hợp của khoai tây, các thực phẩm thường 

xuyên được bổ sung như pho mát, bơ, salsa, hoặc dấm (làm 

tăng độ chua) sẽ làm giảm  GI. Tương tự như vậy, ăn khoai tây 
5

nướng với ức gà, thịt nạc, cá sẽ tạo ra GI tổng thể thấp hơn . 

Cuối cùng, cần phải nhấn mạnh rằng GI là chỉ có giá trị cho 50 

gam thực phẩm giàu carbohydrate đơn lẻ. Trong thực tế, các loại 

thực phẩm giàu carbohydrate ít khi được ăn riêng lẻ hoặc tách 

riêng với các thực phẩm khác, và nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự hiện 

diện của các chất dinh dưỡng khác (ví dụ, chất béo và protein) có 

thể làm thay đổi đáng kể GI của một thực phẩm giàu carbohydrate 

nhất định.

ĐIỂM MẤU CHỐT

Vì sự phức tạp của GI cũng như những hạn chế vốn có của nó, hầu 

hết các nhà khoa học về dinh dưỡng đồng tình rằng lượng 

carbohydrate cũng như hàm lượng dinh dưỡng của nó là quan trọng 

hơn so với chỉ số đường huyết. Thật vậy, sau khi xem xét toàn diện 

các tài liệu, năm 2010 Ủy ban Tư vấn Hướng dẫn chế độ ăn uống 

kết luận rằng GI không phải là một công cụ hữu ích để quản lý trọng 
11. lượng cơ thể hoặc phòng ngừa bệnh tật 

Khi nói đến kiểm soát trọng lượng và phòng ngừa bệnh tật, những 

loại carbohydrate giàu dinh dưỡng bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, trái 

cây, rau quả (bao gồm khoai tây), và các sản phẩm sữa ít chất béo 

hoặc không có chất béo nên được sử dụng để tạo thành nền tảng 
 11. cho một chế độ ăn lành mạnh

SÚP KHOAI TÂY  
GÀ MEXICO

NGUYÊN LIỆU :
 4 quả ớt Anaheim chile*

 2 muỗng cà phê dầu ô liu

 1/2 chén hành lá cắt mỏng

 1 muỗng cà phê tỏi đóng chai

 3/4 muỗng cà phê bột thì là 

 3/4 muỗng cà phê hạt thì là 

 4 chén nước hầm gà giảm natri

 1 chén bắp tươi hoặc đông lạnh

 2 chén khoai tây đỏ cắt hạt lựu

 1 1/2 chén thịt gà nấu chín

 1/4 muỗng cà phê muối

HƯỚNG DẪN

1. Làm nóng lò ở 450 độ.

2. Đặt ớt trên một tấm giấy nhôm nướng. 

Nướng trong 20 phút hoặc cho đến khi ớt có 

màu đen. Gói kín lại và để yên trong 15 phút. 

Loại bỏ vỏ và hạt, sau đó cắt nhỏ.

3. Đun nóng dầu ở nhiệt độ vừa. Cho hành, tỏi, hạt và bột thì là 

vào,  xào trong 5 phút. Thêm nước dùng gà, ớt , ngô, khoai tây 

và thịt gà. Đun sôi. Đậy nắp, đun nhỏ lửa trong  20 phút. 

Món này có thể ăn với bánh ngô nướng, phô mai, lê, và cilantro. 

Làm cho 4 phần ăn.

* Có thể thay thế ớt Chile bằng ớt xanh cắt hạt lựu.

 bánh ngô nướng, lê thái hạt lựu, phô mai LỚP PHỦ TÙY CHỌN:

Monterey Jack sợi, cilantro xắt nhỏ

HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO MỖI KHẨU PHẦN KHOAI TÂY :  Năng lượng: 240 calo, protein: 23g, carbohydrate: 26g, chất béo: 6g, cholesterol: 49mg, Natri: 781mg, 
chất xơ: 3g, vitamin C: 32mg, Kali: 737mg. 

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.
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