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GIỚI THIỆU

Hội Đồng Khoai Tây Hoa Kỳ (USPB) được thành lập vào năm 1971 bởi một nhóm các nhà 
trồng khoai tây để quảng bá . USPB là một trong những nhiều lợi ích của việc ăn khoai tây
tập đoàn hàng đầu phát triển và sử dụng một loại nhãn dinh dưỡng được Cục quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận và có quá trình lâu dài thúc đẩy những thông 
điệp dinh dưỡng tích cực. Kết quả của những nỗ lực này là thái độ của người tiêu dùng đối 
với khoai tây chủ yếu là tích cực trong hơn 30 năm. Sau đó, trong những năm đầu của thế kỷ 
21, cơn sốt về các chế độ ăn ít carbohydrate đã lấy đi phần lớn sự yêu thích của người dân 
Hoa Kỳ đối với khoai tây, đáng chú ý là làm giảm mức độ tiêu thụ khoai tây. Vì vậy ngành công 
nghiệp khoai tây phải tăng cường nỗ lực tiếp thị đến người tiêu dùng, tập trung vào việc xóa 
bỏ quan điểm sai lầm rằng khoai tây làm tăng cân và giáo dục công chúng về sự tốt đẹp vốn 
có của Món ăn phụ bằng rau củ yêu thích của người dân Hoa Kỳ.

Năm 2004, USPB bắt đầu một chương trình Khoa học 
Dinh dưỡng chính thức nhằm sưu tập các tài liệu quan 
trọng nghiên cứu về khoai tây và bắt đầu tài trợ dự án 
nghiên cứu ở các trường đại học để bảo vệ danh tiếng 
của khoai tây. USPB luôn tự đặt mình vào vị trí hàng 
đầu trong nghiên cứu dinh dưỡng khoai tây và nghiên 
cứu những khuynh hướng ở Hoa Kỳ và nước ngoài có 
thể tác động đến mức tiêu thụ khoai tây ở Hoa Kỳ. 
USPB là một đối tác của Liên minh Giáo dục và Nghiên 
cứu Khoai tây (Alliance for Potato Research and 
Education-APRE), một tổ chức khoai tây được thành lập 
vào năm 2011 để tiếp tục thiết lập một nền tảng nghiên 
cứu khoa học đối với khoai tây dưới mọi hình thức.

Cuốn sổ tay này là một tuyển tập tất cả các thông tin 
về khoai tây liên quan đến nghiên cứu dinh dưỡng và 
nhiều hơn nữa. Bắt đầu với các thành phần dinh 
dưỡng của khoai tây và kết thúc với một lịch hàng 
tháng của các ý tưởng cho các phóng sự, bản tin và 
bài viết trên blog, các trang này đầy ắp những sự kiện 
lịch sử về khoai tây, phương pháp chế biến khoai tây 
cho "bữa ăn 30 phút" ngày hôm nay, và công thức nấu 
ăn lành mạnh để giữ cho khoai tây tự nhiên bổ dưỡng 
và ngon miệng.

PHIEÂN BAÛN MÔÙI NAÊM 2015!
Phiên bản này bao gồm nghiên cứu mới 
(từ năm 2012) làm nổi bật vai trò của 
khoai tây ở mọi hình thức trong một chế 
độ ăn uống lành mạnh và bổ sung các 
nghiên cứu dinh dưỡng khoai tây liên 
quan đến tất cả các hình thức của khoai 
tây và công thức nấu ăn mới.
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Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang



THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA 
KHOAI TÂY

Thật là bất ngờ khi khám phá ra rằng trong một củ khoai tây nguyên vỏ kích cỡ trung bình (5,3 
oz) cung cấp 45% nhu cầu vitamin C hàng ngày; chứa nhiều kali (620 mg) so với chuối, rau 
bina, hay bông cải xanh; 10% nhu cầu hàng ngày về vitamin B6; và nhiều vitamin và khoáng 
chất quan trọng khác, chẳng hạn như thiamin, riboflavin, folate, magie, phốt pho, sắt và kẽm- 
nhưng tất cả chỉ cung cấp 110 calo và không có chất béo.

Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng của 5,3 oz 
khoai tây nguyên vỏ theo số liệu của FDA*

Năng lượng (kcal) 110
% nhu cầu dinh 

dưỡng hàng ngày

Chất béo (g) 

Cholesterol (mg) 

Natri (mg)

Kali (mg) 

Vitamin C (mg) 

Vitamin B6 (mg)

Chất xơ (g)

* Cần lưu ý rằng các nhãn FDA đại diện cho hỗn hợp các loại khoai 
("cách tiếp cận thị trường giỏ") dựa trên mô hình tiêu thụ điển hình ở Hoa 
Kỳ (ví dụ, 70% khoai tây nâu, 18% khoai tây trắng, và 12% khoai tây đỏ).

Dựa trên nhãn FDA (Bảng 1), những tuyên bố sau 
đây có thể được áp dụng với khoai tây:

 Một nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin C (> 
20% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày).

 Một nguồn cung cấp kali tốt (>10% nhu cầu 
dinh dưỡng hàng ngày).

 Một nguồn cung cấp vitamin B6 tốt (>10% 
nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày)

 Hàm lượng Natri và cholesterol thấp 
(<140mg / khẩu phần) 

 Không có chất béo (<0,5 g chất béo / khẩu 
phần)



Vitamin C
Khoai tây cung cấp 27 mg vitamin C (45% nhu cầu 
dinh dưỡng hàng ngày), có thể đóng góp vào tổng 
nhu cầu hàng ngày. Vitamin C tan trong nước hoạt 
động như một chất chống oxy hóa, ổn định hoặc loại 
trừ các gốc tự do, từ đó giúp ngăn ngừa tổn thương 
tế bào. Vitamin C còn giúp sản xuất collagen, một 
quá trình giúp duy trì nướu răng khỏe mạnh và rất 
quan trọng trong việc chữa lành vết thương. Cuối 
cùng, vitamin C tăng cường quá trình hấp thu sắt và 
có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể 
(Gropper và Smith, 2013). Mặc dù hàm lượng vitamin 
C trong khoai tây không bằng trong các loại quả 
thuộc họ cam chanh và ớt, nhưng chúng đóng góp 
đáng kể vào nhu cầu vitamin C hàng ngày. Trong 
thực tế, dữ liệu cho thấy khoai tây xếp hạng thứ 5 về 
nguồn thực phẩm hàng ngày cung cấp vitamin C cho 
người dân Hoa Kỳ (Cotton và cs., 2004; O'Neil và cs., 
2012).

Kali
Người ta ước tính rằng ít hơn 3% người Mỹ đáp 
ứng đầy đủ nhu cầu kali hàng ngày của cơ thể 
(4700 mg / ngày) (Sách Hướng dẫn ăn uống- Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ năm 2010). Khoai tây cung cấp 
một trong những nguồn kali nhiều nhất với giá cả 
phải chăng (Bảng 2) – nhiều hơn đáng kể so với 
những loại thực phẩm thường có liên quan với hàm 
lượng kali cao như chuối, cam, nấm, … 
(Drewnowski và cs., 2013).

KHOAI TÂY LÀ NGUỒN CUNG CẤP 
KALI LỚN NHẤT VỚI GIÁ CẢ PHẢI 

CHĂNG NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC 
2NGUỒN THỰC PHẨM

AÊN CAÙC LOAÏI RAU QUAÛ CUÛA BAÏN

3HAØM LÖÔÏNG KALI TREÂN MOÃI KHAÅU PHAÀN

1 2 3Nguồn : With skin on | Drewnowski A and Rehm C. JADA 2011; 9:A90 | USDA/FDA

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu kali và ít natri 
làm giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ 
(Adrogue và Madias, 2014; Seth và cs., 2014; Zhang 
và cs., 2013; Yang và cs., 2011, FDA, Food & 
Nutrition Board, 2004). Trong một công bố khoa học 
thúc đẩy cách tiếp cận chế độ ăn uống để ngăn 
ngừa và điều trị tăng huyết áp, Hiệp hội Tim mạch 
Hoa Kỳ (AHA) đã báo cáo những bằng chứng từ 
những thí nghiệm trên động vật, nghiên cứu quan 
sát và hơn 30 thử nghiệm lâm sàng trên người cho 
thấy sự liên quan đáng kể giữa việc tiêu thụ kali cao 
và giảm huyết áp. Mặc dù dữ liệu từ các thử nghiệm 
cá nhân đã không nhất quán, ba phân tích meta các 
thử nghiệm này đã ghi nhận một mối tương quan 
nghịch giữa lượng kali tiêu thụ và huyết áp ở những 
người không bị cao huyết áp và bị cao huyết áp 
(Appel và cs., 2006).Thêm nghiên cứu gần đây đã 
kiểm tra mối liên hệ giữa lượng kali tiêu thụ và đột 
quỵ trong một quần thể gồm 90.137 phụ nữ sau mãn 
kinh và tìm thấy rằng lượng kali tiêu thụ cao có liên 
quan với giảm nguy cơ của tất cả đột quỵ và đột quỵ 
do thiếu máu cục bộ, cũng như tất cả các nguyên 
nhân gây tử vong ở phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt những 
người không bị cao huyết áp (Seth và cs., 2014). 
Trong thực tế, với các bằng chứng rất mạnh mẽ về 
hiệu quả bảo vệ của kali đối với huyết áp, Cục quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp 

Khoai tây (1 phần 5,3oz)

Bông cải xanh (1 bông trung bình)

Chuối (1 quả vừa)

Khoai lang (1 củ vừa)

Cà chua (1 quả vừa)

Nấm (5 cái vừa)

Cam (1 quả vừa)

Dưa đỏ (1/4 quả vừa)

Nho (1/2 chùm vừa)

Nguồn thực phẩm Kali (mg)

Bảng 2: Hàm lượng Kali có trong các thực phẩm được 
chọn có hàm lượng kali "cao" *
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nhận với các tuyên bố sau đây: "Chế độ ăn uống có 
các loại thực phẩm giàu kali và ít natri có thể làm 
giảm nguy cơ huyết áp cao và đột quỵ "(Sách 
hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm FDA, Phụ lục C: 
Health Claims).

Với hàm lượng kali cao, khoai tây có thể đóng góp 
cho một chế độ ăn uống lành mạnh đối với hệ tim 
mạch. Nowson và cs. (2004) đã kiểm tra tác dụng 
của hai chế độ ăn tự chọn khác nhau đến huyết áp: 
(1) chế độ ăn natri thấp, kali cao nhiều trái cây và 
rau quả (LNAHK) và (2) chế độ ăn uống canxi cao 
với các thực phẩm giàu bơ sữa ít chất béo (HC) với 
(3) chế độ ăn giàu canxi, kali, natri trung bình với 
các thực phẩm bơ sữa ít béo, trái cây và rau xanh 
(OD) trong bốn tuần. Để đạt được một lượng kali 
tiêu thụ cao hơn, các đối tượng thực hiện chế độ ăn 
LNAHK và chế độ ăn OD đã được cung cấp một 
danh sách các loại thực phẩm giàu kali và hướng 
dẫn ăn khoai tây mỗi ngày. Kết quả cho thấy, những 
người thực hiện hai chế độ ăn LNAHK và OD đã 
giảm huyết áp (so với chế độ ăn HC); tuy nhiên, chế 
độ ăn LNAHK giảm lớn nhất. Nowson và đồng 
nghiệp khi kiểm tra lại dữ liệu đã có sự suy đoán 
rằng các tác dụng hạ huyết áp của chế độ ăn 
LNAHK và OD là do sự gia tăng lượng kali trong 
chế độ ăn như là một kết quả trực tiếp của việc đưa 
một món khoai tây vào các bữa ăn hàng ngày.Các 
kết quả khẳng định đã có một mối tương quan 
nghịch giữa tiêu thụ khoai tây và huyết áp. Đặc biệt, 
nó đã được chứng minh rằng ăn một lượng khoai 
tây nhiều hơn 100g/ngày (một củ khoai tây trung 
bình khoảng 150 gram) vào cơ thể sẽ làm giảm 
được 2,6 mm Hg huyết áp tâm trương (Nowson và 
cs., 2008). Gần đây, Vinson và đồng nghiệp (Vinson 
và cs., 2012) đã kiểm tra tác động của tiêu thụ khoai 
tây đến huyết áp trên 18 đối tượng là người lớn bị 
huyết áp cao và thừa cân trong 4 tuần một cách 
ngẫu nhiên. Đối tượng tiêu thụ sáu đến tám (~ 138 
g) củ khoai tím nhỏ hoặc thay thế bằng một loại 
thực phẩm giàu tinh bột hai lần một ngày. Kết quả 
cho thấy đối tượng tiêu thụ khoai tây tím giảm đáng 
kể cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. 
Những lợi ích đối với sức khỏe của kali không dừng 
lại đối với sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu chỉ ra 
rằng chế độ ăn nhiều trái cây và rau củ giàu kali có 
thể giúp duy trì hợp lý chỉ số cơ thể và mật độ 
khoáng trong xương khi về già (Dawson-Hughes và 
cs., 2008; Tucker và cs., 1999).

Vitamin B6
Khoai tây là một nguồn cung cấp tốt vitamin B6 cho 
cơ thể, vitamin B6 là vitamin tan trong nước thường 
có hàm lượng thấp trong khẩu phần ăn của một số 
nhóm phụ nữ (DRIs 1997). Vitamin B6 đóng vai trò 
quan trọng trong chuyển hóa carbohydrate và 
protein. Nó xúc tác giúp cơ thể sử dụng các axit 
amin thiết yếu cần thiết để tổng hợp nên các loại 
protein khác nhau cho cơ thể. Vitamin B6 đóng vai 
trò là một cofactor cho một số enzym tham gia vào 
quá trình chuyển hóa năng lượng, và nó cần thiết 
cho sự tổng hợp hemoglobin-một thành phần thiết 
yếu của các tế bào máu (DRIs 1997).

Chất xơ
Chất xơ là một loại carbohydrate phức tạp được tìm 
thấy trong các loại rau, trái cây và ngũ cốc nguyên 
hạt, không tiêu hóa được bởi các enzyme tiêu hóa 
của con người, và do đó, không được hấp thu vào 
máu. Mặc dù trên thực tế không được tiêu hóa hoặc 
hấp thụ, chất xơ đã được chứng minh là có nhiều 
lợi ích đối với sức khỏe, bao gồm cả việc cải thiện 
mức độ lipid máu, điều hòa đường huyết, và tăng 
cảm giác no, nhờ đó có thể giúp giảm cân (Lattimer 
và Haub 2010; Hội đồng Thực phẩm và Dinh dưỡng 
2002). Một củ khoai tây trung bình nguyên vỏ cung 
cấp 2g chất xơ hoặc 8% nhu cầu hàng ngày. 
Hầu hết người dân Hoa Kỳ chỉ đáp ứng được 
khoảng một nửa lượng chất xơ được khuyến cáo 
(lượng tiêu thụ vừa đủ (AI)) và, do đó, có thể được 
hưởng lợi từ các thực phẩm giàu chất xơ hơn).
Một nghiên cứu gần đây đã công bố kết quả khảo 
sát mối liên quan giữa tiêu thụ khoai tây trắng và 
lượng chất xơ trong khẩu phần chỉ ra rằng khi loại 
trừ các biến gây nhiễu có thể có (tuổi tác, chủng tộc, 
sắc tộc, giáo dục, thu nhập, chỉ số khối cơ thể và 
năng lượng tiêu thụ), lượng khoai tây trắng đưa vào 
cơ thể có mối liên kết tích cực với việc hấp thụ chất 
xơ cao hơn ở cả người lớn và trẻ em (Storey và 
Anderson 2013). Cụ thể, khoai tây cung cấp hơn 6% 
chất xơ cho người lớn và gần 7% cho trẻ em, trong 
khi chỉ cung cấp có 3% tổng năng lượng, điều này 
cho thấy khoai tây có tỷ lệ tốt giữa chất xơ với năng 
lượng.

Magiê
Magiê là khoáng chất phong phú đứng thứ tư được 
tìm thấy trong cơ thể và giữ vai trò là một co-
enzyme cho hơn 300 phản ứng chuyển hóa quan 
trọng đối với các chức năng như tổng hợp protein, 
sản xuất năng lượng, dẫn truyền thần kinh, điều 



chỉnh huyết áp và co cơ. Uớc tính có đến 60% 
người dân Hoa Kỳ không đáp ứng được lượng 
magiê cần thiết hàng ngày theo khuyến cáo 
(Nielsen, 2010). Mức độ thiếu hụt magiê trong cơ 
thể có liên quan đến một số bệnh mãn tính như đau 
nửa đầu, bệnh Alzheimer, tai biến mạch máu não 
(đột quỵ), cao huyết áp, bệnh tim mạch, và bệnh 
tiểu đường loại 2 (Volpe, 2013). Một củ khoai tây 
nguyên vỏ trung bình (5,3 oz) cung cấp 48 mg 
magiê và nghiên cứu mới đây cho thấy khoai tây 
đóng góp 5% tổng lượng magiê trong chế độ ăn 
của người Mỹ (Freedman và Keast, 2012).

Tinh bột kháng
Tinh bột kháng là tinh bột “không bị phân giải” trong 
quá trình tiêu hóa bởi enzyme trong ruột non. Dạng 
tinh bột này được tìm thấy tự nhiên trong thực 
phẩm như các loại rau đậu, chuối (đặc biệt là chưa 
chín, chuối hơi xanh), khoai tây, và một số ngũ cốc 
nguyên hạt chưa qua chế biến. Tinh bột kháng tự 
nhiên là không hòa tan, được lên men trong ruột già 
và là một dạng chất xơ hòa tan (prebiotic) (nó có 
thể kích thích sự sinh trưởng của vi khuẩn có lợi 
trong ruột kết). Các loại tinh bột kháng khác có thể 
hòa tan hoặc không hòa tan, và có hoặc không có 
tính chất prebiotic (Higgins, 2004).

Các hiệu ứng sinh lý và lợi ích sức khỏe tiềm năng 
của tinh bột kháng đã được nghiên cứu ở động vật 
và con người trong hơn 30 năm qua (Brit và cs., 
2013; Murphy và cs., 2008). Sự có mặt của dạng 
tinh bột này phát huy tác dụng có lợi trong ruột kết 
cũng như trong toàn cơ thể. Lợi ích sức khỏe ở ruột 
kết bao gồm tăng cường nhuận tràng, quá trình lên 
men và sản xuất các axit béo chuỗi ngắn quan 
trọng và tăng cường sự sinh trưởng của các vi 
khuẩn có lợi (Higgins và Brown,2013; Murphy và 
cs., 2008; Cumming và cs., 1996; Nofrarias và cs., 
2007) tất cả đều được cho là có tác dụng bảo vệ 
đại tràng từ vi sinh vật gây hại và thậm chí cả ung 
thư (Hylla và cs., 1998). Những ảnh hưởng lên toàn 
bộ cơ thể bao gồm những cải tiến trong quá trình 
dung nạp glucose và độ nhạy insulin, giảm lượng 
mỡ trong máu, tăng cảm giác no và sử dụng trong 
quản lý trọng lượng (Higgins, 2004; Bodinham và 
cs., 2010).

Trong thực tế, với những lợi ích sức khỏe tiềm 
năng là rất hứa hẹn, Tổ chức Liên kết Nông 
nghiệp và thực phẩm của Liên Hiệp Quốc/Chuyên 
gia tư vấn về Dinh dưỡng con người của Tổ chức 
Y tế Thế giới đã kết luận tinh bột kháng là "... một 
trong những phát triển quan trọng trong sự hiểu 
biết của con người về tầm quan trọng của 
carbohydrate đối với sức khỏe trong hai mươi năm 
qua" (FAO 1998). Lượng tinh bột kháng tìm thấy 
trong khoai tây là phụ thuộc nhiều vào các phương 
pháp chế biến và chuẩn bị. Ví dụ, chế biến và sau 
đó làm mát khoai tây làm tăng gần gấp hai lần 
hàm lượng tinh bột này - Bảng 3 (Englyst và cs., 
1992;. Murphy và cs., 2008; Raatz và cs., 2013). 
Ngay cả khoai tây đã chế biến (ví dụ, khoai tây lát) 
giữ lại một số lượng đáng kể của tinh bột kháng có 
tiềm năng đem lại lợi ích cho sức khỏe.

Bột mỳ lên men 

Đậu trắng

Chuối (sống)

Khoai tây chip

Đậu lăng (đã chế biến)

Bột ngô dạng vảy

Khoai tây (đã chế biến và làm lạnh)

Bánh mỳ đen 

Khoai tây (chiên) 

Đậu xanh (đã chế biến) 

Đậu Hà lan 

Khoai tây (luộc chín) 

Bánh mỳ lúa mạch 

Khoai tây nướng

Bảng 3: Hàm lượng tinh bột kháng trong 
các loại thực phẩm* *

* Theo Murphy 2008
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Thực phẩm Tinh bột kháng 
(g/100g thực phẩm)



Không chứa gluten 
Theo Tổ chức Quốc gia về Nhận Thức Bệnh 
Celiac, ước tính có khoảng 1 trong 133 người Mỹ, 
hay khoảng 1% dân số, mắc bệnh celiac và sẽ 
được hưởng lợi từ việc giảm bớt hoặc loại bỏ các 
loại thực phẩm có chứa gluten. Tuy nhiên, việc 
loại bỏ các thực phẩm có gluten có thể khiến các 
cá nhân thiếu dinh dưỡng. Shepherd và Gibson 
(2013) đã kiểm tra chế độ ăn uống hàng ngày của 
55 người đàn ông và phụ nữ theo chế độ ăn uống 
không có gluten trong hai năm và thấy rằng chế 

độ ăn này không đủ chất xơ và một số vi chất dinh 
dưỡng, bao gồm thiamin, folate, magie, canxi và 
sắt. Khoai tây cung cấp một số các chất dinh dưỡng 
đó và không chứa gluten. Để dễ dàng hơn cho 
những người bị bệnh celiac và / hoặc nhạy cảm với 
gluten, USPB đã đưa ra một bộ sưu tập công thức 
nấu nướng không có các thực phẩm chứa gluten 
trên trang web , bao gồm PotatoGoodness.com
hơn 80 công thức nấu ăn không có gluten từ một số 
món ăn dân tộc, nhiều món trong số đó có thể được 
chuẩn bị chỉ trong 30 phút hoặc ít hơn.
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Mẹo và Bí Quyết Thay Thế Khoai Tây 
Cho Các Sản Phẩm Chứa Gluten 

Pizza: Sử dụng khoai tây để 
làm vỏ bánh pizza và bánh mỳ 
là sự thay thế đáng ngạc 
nhiên và tốt cho sức khỏe. Sử 
dụng bánh khoai tây nướng 
làm vỏ cho món pizza yêu 
thích của bạn.

Bánh Nachos: sử dụng khoai 
tây để làm vỏ bánh nachos 
thay cho bột ngô là sự thay 
thế tuyệt vời cho dù bạn chọn 
ăn có hay không có gluten. 
Bạn có thể tiết kiệm thời gian 
bằng cách sử dụng khoai tây 
đông lạnh loại cắt múi. Nó rất 
tiện lợi và bổ dưỡng. 

Croutons: cắt củ khoai tây thành 
hình vuông ½ inch, lăn với dầu ô liu 
và 1 muỗng canh gia vị yêu thích 
của bạn. Đặt trên một tấm nướng và 
nướng ở 450 độ F trong khoảng 10-
15 phút. Để nguội và trộn với món 
salad. Nếu bạn không có thời gian 
để cắt hạt lựu? Hãy thử thay thế 
bằng khoai tây thái hạt lựu đông 
lạnh.

Nước thịt, súp và các món 
hầm: Các tinh bột trong khoai 
tây là chất làm sệt tự nhiên. Hãy 
thử sử dụng khoai tây nghiền ăn 
liền hoặc thậm chí khoai tây 
nghiền ăn thừa cho nước thịt, 
súp và các món hầm thịnh soạn 
(trộn khoai tây vào, để một lúc 
để món ăn không quá đặc). 

Bánh Bruschetta: Thay vì dùng 
bánh crostini truyền thống hoặc 
bánh mì lên men thái lát, sử 
dụng các lát khoai tây dày 1/4 
inch, nhúng trong dầu ô liu và 

onướng ở 425 F trong 25 phút. 
Sau khi nướng xong, phết hỗn 
hợp cà chua yêu thích của bạn 
lên trên và thưởng thức!

Pasta: Hãy thử sử dụng khoai 
tây không có gluten thay vì mỳ 
ống. Những “sợi mỳ” nhỏ làm 
bằng khoai tây có thể sử dụng để 
tạo ra món mỳ Ý bạn yêu thích 
hoặc các lát khoai tây mỏng có 
thể được sử dụng thay cho món 
mỳ lasagna ưa thích của gia đình 
bạn.



Chất chống oxy hóa
Ngoài vitamin và khoáng chất, khoai tây cũng 
chứa một loại hóa chất thực vật có tiềm năng 
chống oxy hóa, gồm carotenoid và anthocyanin 
(Brown và cs. 2001, 2004). Anthocyanins được 
tìm thấy với hàm lượng cao nhất trong khoai tây 
màu tím và màu đỏ trong khi carotenoid được 
tìm thấy chủ yếu trong khoai tây vàng và đỏ 
(Brown và cs., 2004). Ngoài các flavonoid có 
màu, khoai tây nguyên vỏ chứa nhiều dưỡng 
chất tự nhiên không màu có khả năng chống oxy 
hóa, đặc biệt là vitamin C (Barnes, 2013).

Bao gồm một nhóm lớn các 
hợp chất được sản xuất bởi 
thực vật

Là một nhóm sắc tố thực vật có 
thể được xếp vào nhóm hóa 
chất flavonoid và phenol.

Có màu sắc từ vàng đến đỏ tùy 
theo từng loại thực vật khác 
nhau, có trong các loại trái cây, 
củ và rễ.

Được phân bố rộng rãi ở trong 
hoa, quả và rau và tạo ra các 
màu sắc trừ màu xanh (Hou, 
2003)

Trong thực vật chúng thực hiện 
chức năng trong quá trình tạo 
các sắc tố phụ, quang hợp và 
bảo vệ chống lại sự mẫn cảm 
đối với ánh sáng của thực vật 
và động vật. Ở người, 
carotenoid được cho là có một 
loạt các chức năng bao gồm 
hoạt động chống oxy hóa, tăng 
cường miễn dịch và có thể bảo 
vệ chống lại một số loại ung 
thư (DRIs, 2000).

Thực hiện một số vai trò chính 
trong cơ thể thực vật, bao gồm 
cả việc thu hút côn trùng thụ 
phấn, hoạt động như một màn 
hình chắn tia cực tím để bảo vệ 
DNA của thực vật trước những 
gây hại của ánh nắng mặt trời, 
và hoạt động như một dạng 
thuốc bảo vệ thực vật

Wu và cộng sự (2004a) đã kiểm tra tổng công suất 
chống oxy hóa (TAC) của hơn 100 loại thực phẩm 
khác nhau, bao gồm trái cây, rau, các loại hạt, trái 
cây sấy khô, gia vị, ngũ cốc, và các loại thực phẩm 
khác. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã đo tổng 
hàm lượng phenol của những thực phẩm này để 
đánh giá sự đóng góp của chúng cho tổng công 
suất chống oxy hóa. Trong số 42 loại rau được thử 
nghiệm, đậu (bao gồm cả loại đậu đỏ nhỏ, đậu tây 
và đậu cúc) và atisô xếp hạng cao nhất trong khả 
năng chống oxy hóa, trong khi khoai tây nâu xếp 
thứ năm, trước những loại rau thường được biết 
đến với khả năng chống oxy hóa của chúng, 
chẳng hạn như bông cải xanh, cải bắp và cà chua.

Một số nhà khoa học đã phát triển các chương trình 
nghiên cứu cụ thể để kiểm tra hàm lượng các chất 
chống oxy hóa của các giống khoai tây khác nhau 
với mục tiêu cuối cùng là phát triển các giống khoai 
tây mới có tiềm năng chống oxy hóa tối đa. 

Tiến sĩ Cecil Stushnoff và nhóm của ông tại Đại học 
bang Colorado đã kiểm tra hàm lượng các chất 
chống oxy hóa và khả năng làm sạch các gốc tự do 
của gần 100 giống khoai tây khác nhau và đã tìm 
thấy các giống khoai tây có sắc tố chứa nhiều chất 
có tiềm năng chống oxy hóa (Stushnoff và cs., 2007). 
Các giống khoai tây có hàm lượng phenolic đặc biệt 
cao bao gồm:

  Khoai tây Purple Majesty 
(giống khoai tây vỏ tím)

  Khoai tây Mountain Rose 
(giống khoai tây vỏ đỏ)

  Khoai tây Rio Grande
(giống khoai tây vỏ nâu)

Các nhà nghiên cứu cũng đang tập trung vào việc 
tạo ra các giống khoai tây cải thiện khả năng chống 
oxy hóa và đã tạo thành công giống khoai tây có 
hàm lượng flavonoid và carotenoid cao (Lukaszewicz 
và cs., 2004;. Brown, 2004; Navarre, 2007).

Vai trò tiềm năng của các chất chống oxy hóa trong 
khoai tây đối với chức năng miễn dịch và phòng 
chống dịch bệnh đã được nghiên cứu. Ví dụ, 
Reddivari và cộng sự (2007) đã kiểm tra ảnh hưởng 
của anthocyanin trong khoai tây màu tím đến sự phát 
triển và gây chết tế bào (tế bào ung thư chết) ung 
thư tuyến tiền liệt trong ống nghiệm. Kết quả cho 
thấy sinh trưởng của tế bào ung thư đã giảm theo tỷ 
lệ anthocyanin, và số lượng tế bào ung thư chết tăng 
lên. Các nghiên cứu hiện nay đang tập trung vào 
việc xác định các thành phần riêng lẻ của 
anthocyanin chịu trách nhiệm về cảm ứng gây chết 
tế bào ung thư tuyến tiền liệt và phát triển các giống 
khoai tây có biểu hiện tổng hợp mạnh các hợp chất 
có hoạt tính sinh học này.

Những ảnh hưởng của việc tiêu thụ khoai tây có màu 
đến các chỉ thị sinh học của quá trình mất cân bằng 
oxy hóa (oxidative stress), viêm và khả năng đáp 
ứng miễn dịch đã được nghiên cứu trên những 
người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh với liều 
hàng ngày (150 gram) các loại khoai tây ruột trắng, 
vàng hoặc tím (Kaspar 2011).

CAROTENOIDS ANTHOCYANINS



Kết quả chỉ ra rằng tiêu thụ khoai tây có sắc tố có 
thể làm giảm tình trạng viêm và tổn thương DNA 
cũng như điều chỉnh kiểu hình tế bào miễn dịch ở 
nam giới trưởng thành khỏe mạnh. 

Tương tự như vậy, Tiến sĩ Chuck Brown và các nhà 
nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp 
của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ đã phát triển một 
chương trình nhân giống khoai tây đặc biệt để nâng 
cao hàm lượng dinh dưỡng của khoai tây, với 
nhiều tổ chức trong khu vực ba bang Washington, 
Oregon, và Idaho. Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ 
Brown đặc biệt quan tâm đến hàm lượng 
carotenoid trong khoai tây vàng. Theo nghiên cứu 
của họ, trong 100 gram trọng lượng tươi khoai tây 
ruột vàng và vàng đậm có thể chứa nhiều hơn 400 
µg carotenoid. Cho dù hàm lượng này không cạnh 
tranh được với các thực phẩm như cà rốt và bí đỏ 
(chứa trung bình 11.700 µg mỗi 100g trọng lượng 
tươi), nó vẫn có thể đóng góp đáng kể vào tổng 
lượng chất carotenoid hàng ngày (Holden và cs., 
1999).

Tiến sĩ Creighton Miller và các nhà nghiên cứu từ 
Đại học A & M bang Texas đã điều tra hàm lượng 
phenol của các giống khoai tây màu. Họ đã kiểm 
tra gần 400 giống và loại để xác định các hợp chất 
cụ thể nên được chọn ra để lựa chọn. Nhóm này 
đặc biệt quan tâm đến nhóm chất anthocyanin và lộ 
trình hấp thu các chất chống oxy hóa từ chế độ ăn 
của con người. 

Tiến sĩ Roy Navarre và các nhà nghiên cứu từ Đại 
học bang Washington sử dụng một kỹ thuật gọi là 
"hồ sơ chuyển hóa". Họ kiểm tra sự biến đổi gen ở 
khoai tây và sau đó sử dụng thông tin này để tối đa 
hóa tiềm năng dinh dưỡng của chúng. Trong phòng 
thí nghiệm của ông, hồ sơ chuyển hóa đang được 
sử dụng để sàng lọc khoai tây có kiểu gen cho hàm 
lượng cao các vitamin và các chất dinh dưỡng thực 
vật. Sự khác biệt đáng kể về thành phần và hàm 
lượng các chất dinh dưỡng thực vật giữa các kiểu 
gen khác nhau đã được quan sát đối với một số 
hợp chất phenol, bao gồm flavonoid, hàm lượng 
khác nhau hơn gấp mười lần. Sự khác biệt ít hơn 
được tìm thấy đối với hàm lượng folate, với khoảng 
ba lần giữa các kiểu gen cao và thấp. So sánh 
cũng đã được thực hiện giữa các loài hoang dã và 
giống cây trồng, và sự chênh lệch đã được tìm thấy 
trong một loạt các hợp chất, bao gồm cả thành 
phần glycoalkaloid (Navarre và cs.. 2007).

Việc chế biến khoai tây có tác động như thế 
nào đến hàm lượng các chất chống oxy 
hóa?
Tác động của việc chế biến và các hình thức xử lý đến 
hàm lượng các hợp chất phenol và khả năng chống 
oxy hóa của các giống khoai tây là gì? Không có câu 
trả lời rõ ràng do các dữ liệu hiện nay là mâu thuẫn. 
Kết quả từ phòng thí nghiệm của tiến sĩ Brown chỉ ra 
rằng quá trình đun sôi làm tăng khả năng chiết hàm 
lượng carotenoid tổng số và giá trị các chất chống oxy 
hóa đi kèm (Brown 2007). Ngược lại, số liệu từ phòng 
thí nghiệm của tiến sĩ Miller cho rằng quá trình đun sôi 
là phương pháp nấu ăn có tác động tiêu cực ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến hàm lượng các chất chống 
oxy hóa. Phương pháp nấu nướng sử dụng lò vi sóng 
và nướng gây phân hủy/làm giảm tối thiểu hàm lượng 
chất chống oxy hóa. Tiến sĩ Miller đưa ra giả thuyết 
rằng quá trình đun sôi gây ra sự mất mát các chất 
chống oxy hòa tan trong nước.

Wu và cộng sự (2004 b) đã phát hiện quá trình nấu 
nướng có ảnh hưởng khác nhau đến khả năng chống 
oxy hóa ưa nước của bốn loại rau khác nhau được thử 
nghiệm (khoai tây màu nâu, bông cải xanh, cà rốt và cà 
chua). Cụ thể, khoai tây và cà chua đã tăng đáng kể 
hàm lượng chất chống oxy hóa sau khi nấu nướng, 
trong khi cà rốt đã giảm đáng kể, và bông cải xanh 
không thay đổi.
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Dinh dưỡng khoai tây: 
Nhiều hơn với lớp bên 
trong vỏ khoai
Một quan niệm sai lầm phổ biến cho 
rằng tất cả các chất dinh dưỡng khoai tây 
được tìm thấy trong vỏ. Trong khi vỏ chứa 
khoảng một nửa tổng số chất xơ, đa số (> 
50%) các chất dinh dưỡng được tìm thấy bên 
trong củ khoai tây. Cũng giống như hầu hết 
các loại rau củ, quá trình nấu nướng ảnh 
hưởng đến sinh khả dụng của các chất dinh 
dưỡng nhất định, đặc biệt là các vitamin và 
chất khoáng tan trong nước, và chất dinh 
dưỡng bị mất đi nhiều nhất khi nấu cùng với 
nước (đun sôi) và / hoặc nướng trong thời 
gian dài. Để giữ lại nhiều nhất các chất dinh 
dưỡng trong khoai tây, nấu chín bằng 
phương pháp hấp và sử dụng lò vi sóng là tốt 
nhất.



QUAY LẠI SỰ THẬT: 
GIẢI QUYẾT NHỮNG NHẬN THỨC VÀ 
QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ KHOAI TÂY

Có rất nhiều vấn đề liên quan đến các chỉ số đường huyết (GI); ít nhất trong số đó là định 
nghĩa. Chỉ số đường huyết 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 sẵn có từ thức ăn tham chiếu” (ví dụ, glucose hay bánh mì trắng)" (Jenkins và 
cs., 1981). Khoai tây đã bị đối xử không công bằng chỉ vì xếp hạng chỉ số đường huyết của 
chúng. Trong thực tế, có một số vấn đề phức tạp trong các biện pháp và nhược điểm cố hữu 
trong việc xác định GI làm hạn chế nghiêm trọng việc phân loại đơn giản của một thực phẩm 
được cho là có GI cao, trung bình hay thấp, cũng như các ứng dụng GI vào mục đích lựa chọn 
thực phẩm (Franz, 2006). Đầu tiên và trước hết, phải nhấn mạnh rằng GI không phải là một 
đặc tính vốn có của thực phẩm mà đúng hơn đó là các phản ứng trao đổi chất của một cá 
nhân với một loại thực phẩm (Pi-Sunyer, 2002). Đơn giản, đáp ứng của một cá nhân đối với 
một thực phẩm – không phải chính thực phẩm đó - xác định GI. Các GI của một thực phẩm 
giàu carbohydrate có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

Chỉ số đường huyết

Giống: Các giống khác nhau của một thực phẩm 
giàu carbohydrate nhất định (ví dụ: gạo hạt ngắn so 
với hạt dài, mì ống linguini so với mì ống rotini, 
khoai tây đỏ so với khoai tây màu nâu) có thể tạo ra 
sự khác nhau đáng kể về GI. Theo bảng giá trị GI 
được công bố quốc tế mới nhất (Atkinson và cs., 
2008), GI của các giống khoai tây có giá trị từ mức 
thấp là 56 của khoai tây Pontiac Úc luộc đến mức 
cao là 111 của khoai tây màu nâu Mỹ Burbank 
nướng.

Xuất xứ: Trớ trêu thay, ngay cả đối với cùng một 
giống, giá trị GI có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi 
nó được trồng. Ví dụ: khoai tây màu nâu được 
trồng ở Úc có chỉ số GI dao động trong khoảng 87-
101, được xếp vào loại có GI cao, trong khi đó nếu 
trồng ở Canada thì GI ở trong khoảng 56-77, được 
xếp vào loại có GI trung bình (Foster-Powell và cs., 
2009; Fernandes, 2005).

Chế biến: quá trình mài, cán, ép, nghiền, và thậm 
chí nhai một loại carbohydrate giàu tinh bột sẽ phá 
vỡ các phân tử amylose và/hoặc amylopectin, làm 
cho chúng dễ dàng bị thủy phân và do đó làm tăng 

GI (Collier & O'Dea 1982, Pi-Sunyer 2002, Wolever 
và cs.. 2001). Ví dụ, Wolever và đồng nghiệp chỉ ra 
rằng GI của một miếng khoai tây có thể tích một 
inch có thể tăng gần 25% chỉ đơn giản bằng cách 
nghiền miếng khoai tây đó. Các biến đổi hóa học 
thực phẩm giàu carbohydrate cũng có thể ảnh 
hưởng đến GI của nó. Giảm độ pH của tinh bột (ví 
dụ, bằng cách thêm acid) có thể làm giảm GI; do 
đó, thêm giấm vào khoai tây (chẳng hạn như khi 
làm salad khoai tây) sẽ giảm GI của khoai tây. 
Tương tự như vậy, quá trình acetyl hóa hoặc bổ 
sung beta-cyclodextrin đã được chứng minh là làm 
giảm GI của tinh bột khoai tây (RABEN và cs., 
1997).

Chế biến: Nấu nướng đã được chứng minh là tác 
nhân gây những ảnh hưởng khác nhau đến GI của 
thực phẩm giàu carbohydrate, đặc biệt là tinh bột. 
Ví dụ, một nghiên cứu gần đây của Fernandes và 
cs. (2005) đã kiểm tra ảnh hưởng của quá trình nấu 
nướng đến GI của khoai tây được  theo chế biến
một loạt các cách khác nhau bao gồm nghiền, 
nướng, hâm nóng, đun sôi, đun sôi và làm lạnh, và 
chiên. Kết quả cho thấy các giá trị GI của khoai tây 



khác nhau đáng kể tùy thuộc vào loại khoai tây và 
phương pháp nấu nướng được sử dụng, giá trị GI 
được phân bố từ trung bình (khoai tây đỏ luộc, sau 
đó làm lạnh: 56) đến cao vừa phải (khoai tây trắng 
nướng: 73; khoai tây màu nâu nướng: 72). Tương 
tự như vậy, Kinnear và cs. (2011) đã nghiên cứu 
ảnh hưởng của việc nấu và sau đó làm lạnh đến GI 
của bốn giống khoai tây mới và tìm thấy sự ảnh 
hưởng có khác nhau đáng kể. Cụ thể, nấu nướng 
và sau đó làm mát giảm GI của hai giống khoai tây 
khoảng 40-50%, trong khi đó hai giống khác chỉ 
giảm 8-10%.

Khác nhau giữa các cá nhân: Nghiên cứu chỉ rõ 
các cá nhân khác nhau có thể thay đổi đáng kể 
phản ứng đường huyết của họ đối với cùng một 
loại thức ăn (Wolever 2003). Tuy nhiên, trong các 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các biến này 
được giảm đến điểm mà nó không còn ý nghĩa 
thống kê và biểu hiện phản ứng đường huyết của 
một cá nhân đến các thực phẩm quan tâm so với 
thực phẩm đối chứng (ví dụ như bánh mì trắng 
hoặc glucose). Ví dụ, Wolever và cộng sự (1991) 
đã kiểm tra phản ứng đường huyết (AUC) và GI 
(tức là, AUC của thực phẩm thử nghiệm được thể 
hiện tương đối so với bánh mì trắng) của ba loại 
thực phẩm khác nhau (bánh mì trắng, gạo và mì 
ống) trong 12 đối tượng bị bệnh tiểu đường. Giá trị 
AUC trung bình của các biến thể (một đại diện của 
những biến đổi trong phản ứng giữa các đối 
tượng) (đối với cùng loại thực phẩm) là 45%, trong 
khi cho GI chỉ có 10%. Trong khi hiệu chỉnh sự 
khác biệt về mặt toán học trong phản ứng đường 
huyết để có được một GI phù hợp thì phát hiện ra 
rằng nó là nhân tạo và che dấu một vấn đề cần 
xem xét rất quan trọng và thực tế là: các cá thể có 
sự khác biệt đáng kể trong phản ứng glucose máu 
với cùng một loại thức ăn.

Khác nhau trong cùng một cá thể: không chỉ 
khác nhau về phản ứng glucose máu đối với cùng 
một loại thực phẩm giữa các cá thể, chúng còn có 
thể có những khác biệt đáng kể trong cùng một 
người vào những thời điểm khác nhau. Trong thực 
tế, sự khác biệt trong một cá thể đôi khi có thể lớn 
hơn so với sự khác nhau giữa các cá thể. Wolever 
và cs. (1985) đã cho thấy, khi xét nghiệm lặp đi lặp 
lại 50 gram carbohydrate từ glucose hay bánh mì, 
các hệ số biến thiên của AUC là khoảng 15% trong 
các đối tượng bị tiểu đường loại 2, 23-25% trong 
các đối tượng không bị tiểu đường, và 30% trong 
các đối tượng bị bệnh tiểu đường loại 1.Tương tự 
như vậy, Vega-Lopez và cs. (2006) đã khảo sát sự 
khác nhau về GI của 50 g bánh mỳ trắng thương 
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mại trong mỗi cá nhân và giữa các cá nhân trên 
23 người lớn khỏe mạnh (từ 20-70 tuổi) và tìm 
thấy các hệ GI giữa các cá thể có hệ số biến thiên 
(CV) là 17,8%, trong khi trong mỗi cá thể là 
42,8%. Một nghiên cứu gần đây được công bố 
trên tạp chí British Journal of Nutrition, Williams 
(2008) đã kiểm tra độ tin cậy của GI trong số bốn 
loại thực phẩm khác nhau (bánh mì trắng, đường, 
đậu xanh và khoai tây nghiền) sử dụng chỉ số nội 
tương quan (ICC), một phương pháp đo có các 
giá trị giữa không và một, với giá trị gần với 1 chỉ 
ra một độ tin cậy và giá trị tốt hơn gần zero cho 
thấy độ tin cậy kém. ICC của bánh mì trắng, 
đường, và đậu xanh tương ứng là 0,50, 0,49, và 
0,28, trong khi ICC đối với khoai tây nghiền thấp 
hơn đáng kể ở 0,02. Lưu ý rằng những nghiên 
cứu này đã được thực hiện toàn bộ trong cùng 
một phòng thí nghiệm dưới điều kiện kiểm soát 
cao (ví dụ, sử dụng 50 gam một thực phẩm duy 
nhất tại cùng một thời điểm trong ngày, vv). Sự 
dao động có khả năng sẽ lớn hơn nhiều trong điều 
kiện ít được kiểm soát hoặc những điều kiện gần 
với "cuộc sống thực" hơn.

Thời gian trong ngày: Thời gian trong ngày lúc 
xác định phản ứng đường huyết có thể tác động 
đến không chỉ là phản ứng đường huyết tuyệt đối 
(AUC) mà còn ảnh hưởng đến phản ứng đường 
huyết tương đối (GI) (Gannon và cs. 1998; 
Wolever 1996). Wolever và Bolognesi (1996) đã 
so sánh phản ứng đường huyết đối với hai buổi 
ăn sáng với ngũ cốc trong hai điều kiện khác 
nhau: sau 12 giờ và ngay buổi trưa, bốn giờ sau 
khi dùng một bữa ăn sáng tiêu chuẩn. Giá trị của 
AUC vào giữa trưa ít hơn đáng kể so với sau 12 
giờ, mặc dù thực tế các đối tượng tiêu thụ các loại 
thực phẩm chính xác như nhau. Cụ thể hơn, các 
giá trị trung bình AUC được đo sau 12 giờ của các 
loại ngũ cốc giàu chất xơ thấp hơn so 50% so với 
các loại ngũ cốc ít xơ, trong khi sự khác biệt này 
đã giảm xuống còn 10% khi đo vào giữa trưa.

Để GI được xem là một công cụ hữu ích trong 
việc lập kế hoạch chế độ ăn uống, nó phải có một 
tác dụng dự đoán được đường huyết; nó không 
chỉ có giá trị mà còn phải đáng tin cậy. Khi nghiên 
cứu các tài liệu mô tả ở trên, đối với nhiều loại 
thực phẩm, bao gồm khoai tây, điều này rõ ràng là 
không phải vậy.



Có khoảng hơn hai phần ba số người trưởng thành và 17% thanh niên Hoa Kỳ bị thừa cân hoặc 
béo phì (Ogden, 2014), nên không phải ngạc nhiên khi việc quản lý trọng lượng là mối quan tâm 
hàng đầu của người tiêu dùng cũng như các chuyên gia sức khỏe. Một trong những yếu tố nghiên 
cứu tin cậy nhất tác động đến việc quản lý trọng lượng là cảm giác no. Cảm giác no thường được 
định nghĩa một cách tổng quát là những cảm giác sinh lý và tâm lý của "sự no nê" đến sau khi ăn 
và / hoặc uống. Một số yếu tố đã được chứng minh là ảnh hưởng đến tâm lý của cảm giác no, bao 
gồm độ căng của dạ dày, tăng hàm lượng glucose trong máu, và những thay đổi trong kích thích 
tố tuần hoàn (ví dụ: tăng insulin và cholecystokinin và giảm glucagon). GI của một thực phẩm cũng 
được cho là có ảnh hưởng đến cảm giác no, mặc dù chỉ có một số ít nghiên cứu có giá trị để hỗ 
trợ các kết nối. Do GI của khoai tây cao, nên chúng đã bị cáo buộc không tạo ra cảm giác no và, 
do đó, đã được xác định như là chất gây béo. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có không hỗ trợ cho 
luận điểm này.

Quản Lý Cảm Giác No và Trọng Lượng 

Một nghiên cứu thường được trích dẫn do Holt và 
cộng sự (1995) thực hiện là kiểm tra tác dụng gây 
cảm giác no của 38 loại thực phẩm thông dụng được 
chia thành sáu nhóm thức ăn khác nhau (trái cây, 
bánh mì, ngũ cốc, các loại thực phẩm ăn nhẹ, các loại 
thực phẩm giàu protein, và các loại thực phẩm giàu 
carbohydrate). Các đối tượng tiêu thụ 240 kcal (1.000 
kj) một phần của từng nhóm thức ăn, và cảm giác 
đói/no của họ được đánh giá mỗi 15 phút trong 120 
phút bằng cách sử dụng thang 7 điểm từ "cực kỳ đói" 
đến "cực kỳ no".Các đối tượng sau đó được phép ăn 
tùy thích trong số một loạt các thực phẩm và đồ uống 
tiêu chuẩn. Chỉ số cảm giác no (Satiety Index - SI) 
được tính toán cho mỗi loại thực phẩm bằng cách 
chia vùng dưới đường cong phản ứng no (AUC) của 
thực phẩm được đưa ra với AUC của bánh mì trắng 
và nhân với 100. Kết quả cho thấy có sự khác biệt 
đáng kể trong điểm cảm giác no không chỉ giữa các 
nhóm thực phẩm mà còn khác nhau trong cùng một 
nhóm thực phẩm. Thực phẩm có điểm cao nhất về chỉ 
số cảm giác no, trên thực tế, là khoai tây luộc, với một 
số điểm lớn hơn bánh mỳ croissant bảy lần, là nhóm 
có số điểm SI thấp nhất. Các tác giả cũng nhận thấy 
không có mối liên quan quan trọng giữa cảm giác no, 
glucose huyết tương, hoặc phản ứng đường huyết 
trong số 38 loại thực phẩm thử nghiệm. Tuy nhiên, 
một sự tương quan ngược đã được tìm thấy giữa các 
đáp ứng insulin và lượng thức ăn ăn vào tùy thích ở 
thời điểm 120 phút, trong đó cho thấy các thực phẩm 
thử nghiệm được đề nghị tạo ra đáp ứng insulin cao 
hơn đã được kết hợp với lượng thức ăn đưa vào ít 
hơn và do đó, một cách gián tiếp, tạo cảm giác no lớn 
hơn.

Nghiên cứu của Holt và cs. (1995) đã bị chỉ trích vì 
không kiểm soát được hàm lượng dinh dưỡng và 
nước trong các loại thực phẩm thử nghiệm (tức là, 

không lựa chọn các loại thực phẩm có hàm lượng 
protein, chất béo, chất xơ và nước tương đương 
nhau). Có lập luận cho rằng những yếu tố này có thể 
làm ảnh hưởng tác động của GI đến cảm giác no. 
Trong một nỗ lực để giải quyết các thiếu sót của 
phương pháp này, Tiến sĩ Allan Geliebter và cộng sự 
(2013) đã nghiên cứu cảm giác no của một số món ăn 
giàu carbohydrate thông dụng có GI khác nhau. Mười 
hai đối tượng tiêu thụ một cách ngẫu nhiên một trong 
năm bữa ăn thử nghiệm có hàm lượng calo và thành 
phần dinh dưỡng tương tự (khoai tây nướng, khoai 
tây nghiền, mì ống, gạo nâu, bánh mì trắng) sau đó 
trong vòng hai giờ được ăn một bữa ăn tùy thích. 
Đánh giá cảm giác thèm ăn được thực hiện theo thời 
gian đối tượng tiếp tục ăn bữa ăn tùy thích là 0, 15, 
30, 60, 90 và 120 phút. Đối tượng báo cáo có cảm 
giác thèm ăn ít hơn sau khi ăn các bữa ăn khoai tây 
so với các bữa ăn mì ống. Tương tự như vậy, sau 120 
phút, các đối tượng báo cáo là có thể ăn ít thức ăn 
sau bữa ăn khoai tây so với bữa ăn với cơm gạo màu 
nâu. Tuy nhiên, bất chấp sự khác biệt trong một số 
đánh giá cảm giác thèm ăn, tổng năng lượng ăn vào 
bữa ăn trưa sau đó không khác nhau giữa các bữa ăn 
thử nghiệm và không tương quan với cảm giác no nê. 
Sự no nê và GI không có tương quan có ý nghĩa.

Từ một góc độ của một người béo phì, điều quan 
trọng là xác định xem sự khác biệt trong cảm giác no 
ngắn hạn như là kết quả của các GI khác nhau thực 
sự có ảnh hưởng đến sự điều chỉnh trọng lượng cơ 
thể. Thật không may, nhiều nghiên cứu hiện tại kiểm 
tra tác động của GI đến quá trình giảm cân bị cản trở 
bởi những thiếu sót về phương pháp, bao gồm cả các 
kích cỡ mẫu nhỏ, kiểm soát không đầy đủ, và không 
đủ thời gian.Tuy nhiên, sau một nghiên cứu quan 
trọng với các dữ liệu có sẵn, Ủy ban tư vấn Hướng 
dẫn Chế độ Ăn uống 2010 đã kết luận, "bằng chứng 



mạnh mẽ và nhất quán cho thấy chỉ số đường huyết 
và / hoặc tải đường huyết không liên quan đến trọng 
lượng cơ thể và không dẫn đến việc làm giảm trọng 
lượng lớn hơn hoặc duy trì trọng lượng tốt hơn" (sách 
Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Hoa Kỳ năm 
2010). 

Thật vậy, một số nghiên cứu gần đây đã không tìm 
thấy một lợi thế giảm cân từ chế độ ăn có GI thấp 
(Aston và cs. 2008; Das và cs. 2007; Randolph và cs. 
2014). Ví dụ, Aston và cộng sự (2008) nghiên cứu ảnh 
hưởng của chế độ ăn có GI khác nhau đến cảm giác 
no và giảm cân ở phụ nữ thừa cân (n = 19) trong thời 
gian 12 tuần. Các loại thực phẩm giàu carbohydrate 
quan trọng có GI cao hoặc thấp (bánh mì, ngũ cốc ăn 
sáng, cơm và mì ống / khoai tây) đã được cung cấp 
vào chế độ ăn thường xuyên cho các đối tượng tham 
gia thử nghiệm với số lượng không hạn chế. Các kết 
quả cho thấy không có sự khác biệt trong năng lượng 
đưa vào cơ thể, trọng lượng cơ thể, hoặc chỉ số cơ 
thể giữa các phương pháp điều trị. Trong những ngày 
điều tra trong phòng thí nghiệm, không có sự khác 
biệt trong đánh giá chủ quan của đói hay no, hoặc 
năng lượng đưa vào ở bữa ăn nhẹ hoặc ăn trưa. 

Những ảnh hưởng của chế độ ăn hạn chế calo (giảm 
30% năng lượng) khác nhau đến chỉ số tải đường 
huyết (glycemic load (GL)) đến khả năng giảm trọng 
lượng cơ thể và mất mỡ cơ thể đã được kiểm tra bởi 
Das và cs. (2007). Nhiều đối tượng bao gồm đàn ông 
và phụ nữ mạnh khỏe nhưng bị thừa cân (n=34) là 
một phần của một thử nghiệm lớn, đa trung tâm được 
gọi là "CALERIE" (Đánh giá toàn diện về các ảnh 
hưởng dài hạn của chế độ tiêu thụ năng lượng hạn 
chế), được thiết kế để kiểm tra ảnh hưởng của chế độ 
hạn chế năng lượng đối với sức khỏe con người và 
sự lão hóa. 

Các nghiên cứu kéo dài 12 tuần được tiến hành theo 
ba giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm bảy tuần đầu trong 
đó các đối tượng được hướng dẫn để duy trì cân 
nặng ổn định và tiếp tục ăn chế độ ăn uống bình 
thường của họ để đánh giá nhu cầu năng lượng cơ 
bản (sử dụng một kỹ thuật gọi là " DLW-doubly labeled 
water", được coi là "tiêu chuẩn vàng" trong việc đánh 
giá mức tiêu hao năng lượng sống tự do). Sau giai 
đoạn 1, đối tượng được phân ngẫu nhiên vào chế độ 
ăn hạn chế calo với GL hoặc cao hay thấp trong 24 
tuần.

Tất cả các thực phẩm cung cấp cho các đối tượng ở 
mức 70% nhu cầu năng lượng cơ bản để duy trì trọng 
lượng của mỗi cá nhân (giảm 30% năng lượng). Giai 
đoạn thứ ba và cuối cùng của nghiên cứu bao gồm 
một khoảng thời gian hạn chế năng lượng trong 24 
tuần, trong đó đối tượng được hướng dẫn để thực 

Kết quả của những nghiên 
cứu này cho thấy rõ ràng 
những gì các chuyên gia 
dinh dưỡng đã luôn biết: 
khi nói đến giảm cân tức là nói đến năng 
lượng dư thừa - tức là, nếu bạn thu 
nhận nhiều calo hơn tiêu hao bạn sẽ 
tăng cân. Ngược lại, nếu bạn thu nhận ít 
calo hơn tiêu hao, bạn sẽ giảm cân.
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hiện theo các chế độ ăn uống mà họ đã thực hiện trong 
giai đoạn 2 nhưng đã không còn được cung cấp với 
các loại thực phẩm (giai đoạn "thực phẩm tự chọn"). 
Kết quả cho thấy cả hai nhóm đã giảm nhu cầu tiêu thụ 
năng lượng trong thời gian hạn chế calo, mặc dù không 
đạt được giảm 30% theo quy định, và tuân thủ giảm 
đúng thời gian. Cả hai nhóm đều có giảm trọng lượng 
(khoảng 8% so với trọng lượng cơ thể ban đầu), và 
không có sự khác biệt đáng kể trong việc giảm cân 
giữa các nhóm. Ngoài ra, không có khác biệt đáng kể 
giữa nhóm có chế độ ăn GL thấp và nhóm có chế độ ăn 
GL cao trong các chỉ số về tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể, 
cảm giác đói, no, hay sự hài lòng với số lượng và loại 
thực phẩm cung cấp.

Do có chỉ số GI cao, một cách bất công, khoai tây đã 
được cho rằng là một loại thực phẩm cần tránh khi cố 
gắng quản lý trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, những 
nghiên cứu hiện tại không hỗ trợ luận điểm này. 
Randolph và đồng nghiệp mới đây đã nghiên cứu 
những ảnh hưởng của tiêu thụ khoai tây đến quá trình 
giảm cân ở người lớn sống tự do (Randolph và cs.. 
2014). Trong 12 tuần, 3 hướng thử nghiệm được kiểm 
soát ngẫu nhiên, 86 người đàn ông và phụ nữ thừa cân 
được phân ngẫu nhiên vào một trong ba chế độ ăn có 
can thiệp: (1) chế độ ăn có GI thấp, lượng calo giảm 
(500 kcal / ngày); (2) chế độ ăn có GI cao, lượng calo 
giảm (500 kcal / ngày); (3) nhóm đối chứng (tư vấn để 
làm theo hướng dẫn chế độ ăn uống cơ bản theo Sách 
Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ và các 
Hướng dẫn Thực phẩm Pyramid). Tất cả ba nhóm 
được hướng dẫn tiêu thụ năm đến bảy phần khoai tây 
mỗi tuần và được cung cấp nhiều công thức nấu món 
khoai tây khác nhau. Giảm cân vừa được quan sát thấy 
ở cả ba nhóm (~ 2% trọng lượng cơ thể ban đầu) 
không có sự khác biệt đáng kể trong việc giảm cân 
giữa các nhóm.



Phần lớn do chỉ số đường huyết cao, khoai tây đã 
được cho là liên quan đến sự phát triển của bệnh 
tiểu đường loại 2 và thường là một trong những loại 
thực phẩm đầu tiên bị loại khỏi chế độ ăn uống của 
người mắc bệnh tiểu đường. Kết hợp các công bố, 
nghiên cứu hiện có về vai trò của GI trong nguồn 
gốc và / hoặc quản lý bệnh tiểu đường loại 2 còn 
gây tranh cãi, khiến kết luận dứt khoát về vấn đề 
này rất khó khăn. Thật vậy, các nghiên cứu chứng 
minh vai trò có lợi hay bất lợi của GI đối với bệnh 
tiểu đường loại 2 là ngang nhau (Van 
Wouldenbergh, 2011; Marsh và cs., 2011; Mosdol 
và cs., 2007). 

Hơn nữa, nhiều nghiên cứu liên quan GI, và cụ thể 
hơn là khoai tây, trong sự phát triển của bệnh tiểu 
đường loại 2 đã được điều tra dịch tễ học trong tự 
nhiên (chỉ mô tả mối liên quan và không phải là 
nguyên nhân), đã không có sự khác biệt giữa các 
sản phẩm khoai tây (khoai tây chế biến có bổ sung 
chất béo và calo so với khoai tây tươi) và/hoặc 
không kiểm soát đầy đủ các yếu tố gây nhiễu trong 
chế độ ăn uống và lối sống (lượng thức ăn ăn vào 
cơ thể như chất béo, trái cây và rau, các loại thịt 
đỏ, lượng chất xơ, hoạt động thể chất, tình trạng 
kinh tế xã hội, vv) (Halton và cs., 2006; 
Drewnowski, 2011).

Thật vậy, khi các yếu tố gây nhiễu được kiểm soát, 
bất kỳ mối quan hệ nào giữa khoai tây và bệnh tiểu 
đường loại 2 dường như biến mất. Trong một 
nghiên cứu gần đây, Drewnowski (2011) đã sử 
dụng dữ liệu từ hai chu kỳ của NHANES (2003- 
2004 và 2005-2006) để đánh giá mối liên quan giữa 
tần số tiêu thụ khoai tây và tỷ lệ mắc bệnh tiểu 
đường loại 2.Điều chỉnh thống kê được thực hiện 
cho các yếu tố gây nhiễu tiềm năng bao gồm chủng 
tộc / dân tộc, trình độ học vấn, chất lượng chế độ 
ăn và hoạt động thể chất. Kết quả cho thấy, sau khi 
điều chỉnh các yếu tố nhân khẩu học và lối sống 
gây nhiễu tiềm năng, không có mối liên quan giữa 
các tần số tiêu thụ khoai tây nướng và sự phổ biến 
của bệnh tiểu đường type 2 ở người lớn. 

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí 
của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) đã tìm cách 
xác định ảnh hưởng của chỉ số đường huyết đến 
các yếu tố nguy cơ cho bệnh tiểu đường cũng như 
bệnh tim mạch (Sacks và cs., 2014). Trong cuộc 
thử nghiệm cho ăn chéo có kiểm soát một cách 
ngẫu nhiên này, 163 người lớn thừa cân đã được 
thử bốn chế độ ăn hoàn chỉnh có chứa đầy đủ các 
thực phẩm trong các bữa ăn của họ, thức ăn nhẹ 

Bệnh tiểu đường
và đồ uống có năng lượng, mỗi chế độ ăn được thực 
hiện trong năm tuần. Các chế độ ăn khác nhau về các 
chỉ số đường huyết (cao so với thấp) và hàm lượng 
carbohydrate (cao so với thấp). Mỗi chế độ ăn được 
xây dựng dựa trên một chế độ ăn lành mạnh kiểu 
DASH. Kết quả cho thấy chế độ ăn có chỉ số đường 
huyết thấp không có lợi ích về cải thiện độ nhạy 
insulin, mức độ mỡ máu, hoặc huyết áp tâm thu, các 
tác giả kết luận rằng, trong bối cảnh của một chế độ 
ăn tổng thể dạng DASH, sử dụng chỉ số đường huyết 
để chọn thực phẩm cụ thể có thể không cải thiện các 
yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc kháng insulin.

Viện Dinh dưỡng và Chế Độ Ăn không xác nhận việc 
loại bỏ bất kỳ thực phẩm hay nhóm thực phẩm nào, 
mà thay vào đó là hỗ trợ "cách tiếp cận chế độ ăn 
uống tổng thể", với "tất cả các loại thực phẩm có thể 
phù hợp nếu ăn uống điều độ với các khẩu phần phù 
hợp"(Freeland-Graves và cs., 2007). Tương tự như 
vậy, Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ đã tiến hành một 
xem xét mở rộng các nghiên cứu khoa học và kết luận 
rằng, đối với những người có bệnh tiểu đường loại 2 
việc kiểm soát lượng carbohydrate đưa vào cơ thể, 
bằng cách tính lượng carbohydrate hoặc ước tính dựa 
trên kinh nghiệm, vẫn luôn là một chiến lược trọng 
điểm trong việc đạt được việc kiểm soát đường huyết 
(Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, 2008).

Xác định bao nhiêu carbohydrate bạn cần mỗi ngày 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm cả những hoạt 
động nào bạn đang thực hiện và các loại thuốc (nếu 
có) bạn đã dùng. 

Một mức tốt để bắt đầu là đặt mục tiêu khoảng 45-60 
gram carbohydrate trong một bữa ăn (Hiệp hội Tiểu 
đường Hoa Kỳ). Một người có thể cần nhiều hoặc ít 
carbohydrate hơn trong các bữa ăn tùy thuộc vào 
cách quản lý bệnh tiểu đường của bạn. Khi bạn biết 
cần bao nhiêu carbohydrate cho một bữa ăn, bạn sẽ 
chọn thức ăn và kích thước khẩu phần phù hợp. Và 
đừng né tránh khoai tây; chúng có thể cung cấp lượng 
đáng kể cho nhu cầu vitamin và khoáng chất hàng 
ngày của bạn. Một củ khoai tây 5,3 oz nguyên vỏ cung 
cấp 45% tổng nhu cầu về vitamin C hàng ngày cho cơ 
thể, 2g chất xơ và lượng kali nhiều hơn trong một quả 
chuối (620 mg so với 450mg). Các phần ăn khoai tây 
sau sẽ cung cấp khoảng 15 gram carbohydrate:

  Khoai tây luộc, ½ cốc hoặc ½ củ vừa (3 oz.) 

  Khoai tây nướng nguyên vỏ, ¼ củ lớn (3 oz.)

  Khoai tây nghiền, ½ cốc



Khoai tây từ lâu đã giữ vị trí nổi bật như là một 
trong những loại rau được yêu thích và bổ dưỡng 
trong đĩa thức ăn của người Mỹ (Synnovate/ 
Potatoes Attitudes and Usage, 2014). Không chỉ do 
ngon và đa dạng, khoai tây còn là sự bổ sung hoàn 
hảo cho nhiều loại rau khác và có thể đảm nhiệm 
như là một loại thức ăn ăn kèm với loại rau khác 
làm tăng tổng mức tiêu thụ 
rau. Thật vậy, nghiên cứu 
cho thấy khi người ta tiêu 
thụ khoai tây như một 
phần của bữa ăn, chúng 
thường kết hợp với các 
loại rau khác, do đó làm 
tăng tổng lượng rau ăn 
vào trong mỗi bữa ăn 
(Drewnowski và Rehm, 
2011).

Tăng lượng rau ăn vào cơ 
thể là một thông điệp về 
sức khỏe cộng đồng và 
khuyến nghị dinh dưỡng 
chủ yếu đã được tán thành 
bởi các hiệp hội y tế cũng 
như các tổ chức chính 
phủ. Rau là điểm nổi bật 
trong Sách Hướng dẫn chế 
độ ăn uống cho người Mỹ năm 2010 cũng như 
trong biểu tượng MyPlate của Sách Hướng dẫn 
chế độ ăn uống. Biểu tượng này cung cấp một hình 
ảnh đại diện của các nhóm thực phẩm phải có 
trong một bữa ăn (một đĩa) và đặt một sự nhấn 
mạnh vào các loại trái cây và rau quả bằng cách 
đặt hai nhóm thức ăn quan trọng này chiếm một 
nữa đĩa thức ăn.Nghiên cứu chỉ ra rằng, đưa khoai 
tây vào bữa ăn hàng ngày có thể cải thiện chất 
lượng chế độ ăn uống tổng thể cho cả người lớn và 

Khoai tây trong chế độ ăn của người Mỹ
trẻ em. Sử dụng dữ liệu về chế độ ăn từ nguồn dữ 
liệu NHANES, Tiến sĩ Adam Drewnowski và các 
đồng nghiệp (Drewnowski và cs., 2011;. 
Drewnowski và Rehm, 2011) của trường Đại học 
Washington đã kiểm tra các lượng dinh dưỡng đưa 
vào cơ thể và chất lượng chế độ ăn của người lớn 
và trẻ em được phân loại theo tần suất tiêu thụ 

khoai tây. Kết quả cho 
thấy những người tiêu 
thụ khoai tây nướng, luộc 
và đút lò đã có lượng kali 
và vitamin C đưa vào cơ 
thể cũng như tiêu thụ 
tổng lượng rau hàng 
ngày cao hơn so với 
những người không tiêu 
thụ khoai tây. 

Khoai tây cũng là một 
trong những nguyên liệu 
chứa các giá trị dinh 
dưỡng tốt nhất, cung cấp 
các giá trị dinh dưỡng tốt 
hơn đáng kể so với hầu 
hết các loại rau sống 
khác với cùng một giá 
tiền (Drewnowski và cs., 

2013). Trong một nghiên 
cứu được công bố gần đây trên tạp chí PLoS One, 
Drewnowski và Rehm (2013) cho thấy so với 46 
loại rau thường được tiêu thụ khác, khoai tây và 
đậu là những nguồn thực phẩm rẻ tiền nhất không 
chỉ giàu kali mà còn là nguồn chất xơ nhiều nhất. 
Cụ thể, khoai tây trắng giàu kali với giá chỉ bằng 
một nửa so với hầu hết các loại rau khác, làm cho 
nó dễ đáp ứng các hướng dẫn về chế độ ăn uống 
quan trọng cho sức khỏe tốt.
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Khoai tây chiên và các hình thức chế biến khác 
thường xuyên (và không đúng) được cho là một chế 
độ ăn uống "không lành mạnh" vì lượng calo và chất 
béo cao và hàm lượng chất dinh dưỡng thấp. Tuy 
nhiên, giống như tất cả các dạng khoai tây, khoai tây 
đã chế biến cung cấp một lượng chất dinh dưỡng 
thiết yếu có ý nghĩa quan trọng như kali, vitamin C 
và chất xơ. Trong thực tế, chiên làm tăng hàm lượng 
của rất nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng 
trong khoai tây bởi vì nó làm giảm nước. Tính trên 
cùng một trọng lượng, khoai tây chiên cung cấp 
nhiều kali hơn so với hầu hết các loại rau khác. Hơn 
nữa, những cải tiến trong thành phần các lớp phủ, 
phương pháp chế biến và dầu ăn sẽ làm tăng thành 
phần dinh dưỡng của sản phẩm khoai tây chế biến. 
Ví dụ, hiện nay tất cả các nhà sản xuất hàng đầu thế 
giới và hầu hết các nhà hàng đều chiên khoai tây 
trong dầu thực vật không có chất béo chuyển hóa 
chỉ chứa chất béo không bão hòa. 

Storey và Anderson (2013) đã kiểm tra lượng ăn vào 
cơ thể và đóng góp chất dinh dưỡng của tổng các 
loại rau, khoai tây trắng và khoai tây chiên kiểu Pháp 
ở người dân Hoa Kỳ từ 2 tuổi trở lên, dựa trên số 
liệu khảo sát chế độ ăn uống quốc gia của NHANES 
2009-2010. Tổng năng lượng tiêu thụ trung bình của 
người Mỹ (≥2 tuổi) là 2.080 kcal / ngày, trong đó 
khoai tây trắng và khoai tây chiên-cung cấp năng 

Sự tinh túy đến từ tất cả các loại Khoai tây 
lượng cho cơ thể lần lượt là 4% và 2%. Những 
người tiêu thụ khoai tây trắng có tổng lượng rau và 
kali ăn vào cơ thể cao hơn đáng kể so với những 
đối tượng không tiêu thụ. Ngoài ra, tỷ lệ cung cấp 
kali và chất xơ của khoai tây trắng cao hơn tỷ lệ 
cung cấp năng lượng.

 Trung bình, người Mỹ nhận được khoảng 1,5% 
nhu cầu về năng lượng hàng ngày của họ từ 
khoai tây chiên. Năng lượng tiêu thụ trung bình 
của người Mỹ được đưa ra là khoảng 2.080 
calo mỗi ngày; trong đó năng lượng do khoai 
tây chiên cung cấp khoảng 31 calo mỗi ngày.

 Ngay cả trong số những người tiêu thụ khoai 
tây nhiều nhất (90% ở đàn ông và phụ nữ), 
khoai tây chiên cũng chỉ cung cấp tương ứng 
134 và 118 calo / ngày, tương đương với ít hơn 
một nửa khẩu phần nhỏ (71 gram) tại một nhà 
hàng thức ăn nhanh. 

Trong số những người tiêu dùng khoai tây trắng có 
độ tuổi từ 14-18, khoai tây trắng cung cấp 23% nhu 
cầu chất xơ và 20% nhu cầu kali, nhưng chỉ có 11% 
tổng số nhu cầu năng lượng trong khẩu phần ăn. 
Khoai tây trắng có hàm lượng dinh dưỡng cao có 
thể là một cách hiệu quả để tăng tổng lượng rau, 
kali và chất xơ đưa vào cơ thể.



Khoai tây chiên 
(nướng lò) 
1 phần (74g) 

Khoai tây chiên 
(chiên)
1 phân (71g)

1 cốc khoai tây 
khử nước (60g)

Khoai tây đông 
lạnh loại cắt múi 
(100g)

Khoai tây chip (1 
oz)

Bảng 4: Hàm lượng dinh dưỡng của các sản phẩm khoai tây chế biến*

Năng 
lượng 
(kcal)

Chất béo tổng số (g)
(chất béo bão hòa (g))

(Chất béo 
chuyển hóa (g))

Carbohydrate 
tổng số (g)

(chất xơ (g))
Kali
(mg)

Magiê 
(mg)

Vitamin C
(mg)

Vitamin B6
(mg)

* Tiêu chuẩn USDA 27
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NGUỒN GỐC 
KHOAI TÂY

Việc trồng khoai tây được cho là có niên đại 10.000 năm ở khu vực quanh hồ Titicaca (ngày nay 
là Peru và Bolivia), khi các cư dân đầu tiên của khu vực này đã bắt đầu lựa chọn các loại khoai 
tây ăn được từ các giống khoai tây hoang dã. Tuy nhiên, việc trồng các loại khoai tây hiện đại 
(Solanum tuberosum) sớm nhất bắt đầu vào khoảng 1400 năm trước công nguyên cùng với sự 
xuất hiện của cộng đồng cư dân nông nghiệp ở khu vực này và các khu vực khác của Nam Mỹ. 
Khả năng chống chịu của khoai tây đã làm cho chúng trở thành một loại cây trồng lý tưởng cho 
các vùng miền núi của Peru, nơi mà nhiệt độ luôn dao động, đất đai nghèo dinh dưỡng và không 
khí loãng nên gần như không thể trồng lúa mì hoặc ngô. Khoai tây được du nhập vào châu Âu 
vào đầu những năm 1500 khi người Tây Ban Nha xâm chiếm Nam Mỹ để tìm vàng và bắt đầu 
mang khoai tây trở lại quê hương của họ trên những chiếc tàu. Các thủy thủ Tây Ban Nha đánh 
giá cao tính "tartufos" (theo cách họ gọi) của khoai tây trong việc bảo vệ cơ thể khỏi bệnh scurvy 
do thiếu vitamin C (sau này được biết là khoai tây chứa một lượng đáng kể vitamin C).

Ngày nay, rễ và củ là nguồn thực phẩm carbohydrate 
lớn thứ ba, chiếm gần một nửa trong số các loại cây có 
củ được tiêu thụ (báo cáo của FAO/WHO năm 1998). 
Khoai tây được trồng ở tất cả 50 bang của Hoa Kỳ và 
trong khoảng 125 quốc gia trên toàn thế giới, và chúng 
tiếp tục được đánh giá cao về độ bền và thực tế là 
chúng giàu dinh dưỡng. Khoai tây từ lâu đã chiếm vị trí 
nổi bật trong các món ăn yêu thích của người Mỹ (so với 
gạo và mì ống). Chúng cũng là món ăn được sử dụng 
thường xuyên nhất, chỉ đứng thứ 2 sau gia cầm 
(Synovate/Khuynh hướng sử dụng khoai tây năm 2014). 
Tháng 10 năm 1995, khoai tây đã trở thành loại thực vật 
đầu tiên được trồng trong không gian. Đó là dự án hợp 
tác giữa Cơ quan Hàng không và Vũ trụ quốc gia 
(NASA) với trường Đại học Wisconsin và Madison. Dự 
án được tiến hành với mục đích cung cấp thức ăn cho 
các phi hành gia trên các chuyến hành trình không gian 
dài và có lẻ cuối cùng là cung cấp thức ăn cho các thuộc 
địa tương lai trong không gian
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MUA VÀ BẢO QUẢN 
KHOAI TÂY NHƯ THẾ NÀO

Cách chọn khoai tây tốt nhất
Chọn loại khoai tây rắn chắc, mịn, sạch không có vết 
cắt, vết bầm tím và biến đổi màu sắc.

 Bảo quản khoai tây ở nơi thông gió tốt, nhiệt 
o ođộ tối ưu trong khoảng 45 F đến 55 F.

 Nếu bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn (ví dụ để 
trong tủ lạnh) tinh bột trong khoai tây sẽ 
chuyển thành đường làm cho khoai tây có vị 
ngọt và biến đổi màu khi nấu.Nếu bảo quản 
lạnh thì cần làm ấm khoai tây từ từ đến nhiệt 
độ phòng trước khi nấu để làm giảm sự biến 
màu.

 Tránh bảo quản ở những nơi dễ đạt tới nhiệt độ 
cao (dưới bồn rửa hoặc bên cạnh các thiết bị 
lớn) hoặc nơi có nhiều ánh sáng mặt trời (trên 
quầy gần cửa sổ).

 Đục lỗ các túi nhựa và túi giấy tạo môi trường 
tốt giúp kéo dài thời gian bảo quản.

 Tránh ánh sáng khi bảo quản khoai tây.

 Không rửa khoai tây (hoặc sản phẩm tương tự) 
trước khi bảo quản. Ẩm ướt sẽ thúc đẩy sự hư 
hỏng. 

Bảo quản đúng cách để giữ 
khoai tây được tươi

Khoai Tây  hay Khoai Tây Mọc Mầm“Xanh”
 Màu xanh lá cây trên vỏ củ khoai tây là do sự tích 

tụ của một loại hóa chất gọi là Solanine. Đó là một 
phản ứng tự nhiên do khoai tây tiếp xúc với ánh 
sáng quá nhiều. Solanine tạo ra vị đắng, nếu ăn số 
lượng lớn có thể gây bệnh.

 Nếu khoai tây có màu xanh nhạt, cắt bỏ phần vỏ 
khoai tây có màu xanh trước khi nấu ăn.

 Mọc mầm là dấu hiệu cho thấy khoai tây đang phát 
triển. Bảo quản khoai tây ở nơi tối, khô ráo, mát 
mẻ và thông gió tốt sẽ giảm được sự nảy mầm.

 Cắt bỏ các mầm trước khi nấu ăn. 

MẦM XANH 
HÌNH HOA HỒNG

MẦM 
NHỢT NHẠT

TỐT

TỐT NHẤT

CÁC MIẾNG KHOAI GIỐNG
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CÁC LOẠI
KHOAI TÂY TƯƠI

Hiện nay có hàng trăm loại khoai tây được trồng trên toàn thế giới. Có bảy giống khoai tây 
chính người tiêu dùng thường thấy tại các cửa hàng là:

Khoai tây nâu (Russet)
Russet là loại khoai tây được sử dụng rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ, 
đặc trưng bởi vỏ màu nâu, dạng lưới và ruột trắng. Món thường 
sử dụng ưa thích là russet nướng. Sau khi nướng nó có ruột 
sáng mịn với vỏ ngon và giòn. Hương vị khoai tây ngon và kết 
cấu hạt của khoai tây nâu nướng rất lý tưởng để làm lớp phủ bề 
mặt khác nhau trong các món ăn vì chúng khuếch tán hương vị 
tự nhiên cho loại lớp phủ này. Russet cũng được dùng để tạo ra 
những món khoai tây nghiền mịn, khoai tây chiên giòn truyền 
thống và áp chảo.

Khoai tây trắng
Loại khoai tây này có ruột và vỏ màu trắng (đôi khi 
vỏ có màu nâu vàng nhạt). Nghiền là một trong 
những ứng dụng được ưa chuộng. Những củ khoai 
tây có kết cấu mượt và mịn này có hương vị ngọt 
phảng phất. Do chúng có vỏ mỏng và mềm nên làm 
cho món khoai tây nghiền có kết cấu phù hợp, vì 
vậy không cần lột vỏ trong quá trình chế biến món 
ăn này. Khi nướng khoai tây trắng mang lại một 
hương vị đậm đà; chúng cũng được sử dụng trong 
các món súp và các món hầm vì nhanh mềm nhưng 
vẫn giữ nguyên được hình dạng.

Khoai tây đỏ
Giống khoai tây này thường 
có vào cuối mùa hè và đầu 
mùa thu. Chúng được biết 
đến rộng rãi với đặc điểm là 
vỏ màu đỏ hồng và ruột trắng. 
Một trong những ứng dụng 
được ưa chuộng là sử dụng 
chúng trong các món súp và 
món hầm. Ruột dạng sáp và 
ẩm ướt giữ cho chúng rắn 
chắc trong suốt quá trình nấu; 
vỏ màu đỏ rực rỡ của chúng 
làm tăng tính hấp dẫn về màu 
sắc của bất kỳ món ăn nào khi 
được trưng bày. Hương vị 
ngọt nhẹ và kết cấu luôn mềm 
cũng làm cho chúng hấp thụ 
hương vị thật của các nguyên 
liệu. Ngoài các món súp mặn 
và món hầm, khoai tây đỏ 
cũng thường xuyên được sử 
dụng để chế biến món salad 
khoai tây mềm nhưng vẫn còn 
chắc hoặc món khoai tây 
nghiền mịn.



Khoai tây vàng
Loại này nổi tiếng khắp châu Âu và nhanh chóng 
được phổ biến tại Hoa Kỳ, có vỏ và ruột vàng. Một 
ứng dụng ưa thích của loại khoai tây này là nướng. 
Vỏ giòn của chúng làm tăng kết cấu đặc như bơ 
của ruột. Khi nướng đặc tính này biểu hiện rõ nhất, 
nó làm tăng vị ngọt nhẹ và hương vị caramen. Kết 
cấu dạng bơ mịn tự nhiên đó cũng góp phần làm 
cho các loại khoai tây nướng được dịu hơn. 

Khoai tây bi
Khoai tây bi có kích thước 
nhỏ, thậm chí chỉ bằng 
miếng cắn và có cùng đặc 
điểm về màu sắc, hương 
vị và kết cấu như các loại 
họ hàng với chúng. Loại 
này có màu đỏ, trắng, 
vàng, nâu và tím. Đừng để 
kích thước của chúng 
đánh lừa bạn, bởi vì 
hương vị của chúng đậm 
đà hơn và nấu nhanh chín 
hơn, do đó thường dùng 
để làm món salad khoai 
tây. Khoai tây bi còn 
thường được sử dụng để 
làm món khoai tây 
nướng ngon ưa thích và 
đầy màu sắc.

Khoai tây tím/xanh
Khoai tây tím là một loại tương đối mới. Chúng có vỏ 
màu tím, ruột màu tím hoặc màu hoa oải hương cho 
đến màu gần như trắng. Với màu sắc phong phú, rực 
rỡ và hương vị ngọt ngào, loại khoai tây này thích hợp 
với món salad trộn. Nhờ có ruột chắc và ẩm nên 
chúng giữ được hình dáng đồng thời bổ sung thêm 
màu sắc phong phú cho bất kỳ loại salad nào. Do có 
hương vị nhẹ, hấp dẫn và đặc trưng nên khoai tây tím 
còn bổ sung hương vị salad xanh một cách tự nhiên. 
Khoai tây tím có thể tạo nên những món nướng tuyệt 
vời. Chúng cũng có thể kết hợp với loại khoai tây ngón 
tay (fingerling) hoặc khoai tây đỏ để tạo ra món ăn đầy 
màu sắc với hương vị dạt dào.

Khoai tây ngón tay (Fingerling)
Loại này bao gồm một loạt các loại khoai tây có kích 
thước nhỏ, mảnh mai, cỡ bằng ngón tay, dài khoảng 
2-4 inche. Vỏ và ruột của những giống khoai tây này 
có màu sắc rất phong phú: đỏ, cam, tím, vàng và 
trắng; hầu hết có kết cấu chắc và dạng sáp. Chiên là 
một ứng dụng được ưa thích, nó làm tăng hương vị 
bơ hoặc hương vị hạt dẻ hấp dẫn tuyệt vời. Nướng 
cũng tạo nên một hương vị tuyệt vời tương tự. Thậm 
chí chúng được cho là nền tảng để thay đổi tạo ra 
những món salad khoai tây thật sự độc đáo. S
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NẤU 
KHOAI TÂY

Hướng dẫn chế biến

Để không bị mất chất dinh dưỡng, hãy để 
nguyên vỏ khoai tây khi nấu.

 Nhẹ nhàng chà khoai tây bằng bàn chải rửa rau 
dưới dòng nước lạnh. Các chất dinh dưỡng được 
giữ lại tối đa khi khoai tây được nấu chín và ăn 
nguyên vỏ.

 Nếu gọt vỏ, hãy sử dụng dụng cụ gọt trái cây 
hoặc dao gọt sắc; gọt rất mỏng vì nhiều chất dinh 
dưỡng được tìm thấy gần vỏ.

 Cắt, thái hoặc xử lý khoai tây trên thớt sạch và 
đảm bảo sử dụng kỹ thuật an toàn thích hợp với 
tất cả các nguyên liệu trong món khoai tây để 
tránh ô nhiễm chéo với các loại thực phẩm khác.

 Đôi khi khoai tây đã cắt nhưng chưa nấu chín sẽ 
bị đổi sang màu hồng nhạt hoặc màu nâu. Đó là 
do carbohydrate trong thức ăn phản ứng với oxy 
trong không khí. Khoai tây bị đổi màu vẫn ăn 
được, không nên vứt bỏ. Màu sắc sẽ biến mất 
sau khi nấu chín.

 Giữ nguyên màu sắc của khoai tây đã cắt bằng 
cách ngâm chúng trong nước lạnh có thêm một ít 
nước chanh hoặc một chút dấm. Chỉ ngâm nước 
dưới hai giờ để giữ lại các vitamin tan trong nước.

Phần không sử dụng hết
 Trong vòng hai giờ phải để thức ăn thừa vào tủ 

lạnh để ngăn chặn các bệnh lây truyền qua thực 
phẩm. Bất kỳ loại thức ăn thừa nào cũng chỉ nên 
sử dụng trong một vài ngày.

 Hội Đồng Khoai Hoa Kỳ không khuyến cáo đông 
lạnh khoai tây nấu chín ở nhà vì chúng thường bị 
chảy nước khi hâm nóng. Khoai tây có 80 phần 
trăm là nước, khi đông lạnh nước sẽ tách ra từ 
tinh bột và chất dinh dưỡng.

Ngoài quầy rau quả

Tất cả các loại khoai tây đều có thông tin dinh 
dưỡng. Hãy tìm những thông tin này trong cửa 
hàng rau củ để chọn khoai tây trên quầy được 
nhanh hơn.

Đông lạnh: Khu vực đông lạnh của bất kỳ cửa hàng 
thực phẩm nào bạn cũng có thể thấy được nhiều loại 
khoai tây đông lạnh khác nhau: từ dạng cắt múi, dạng 
sợi, dạng băm và dạng viên cho đến dạng lát, dạng hạt 
lựu, dạng cắt răng cưa và bánh khoai tây chiên. Những 
sản phẩm này được đông lạnh nhanh ngay lập tức để 
giữ hương vị và chất dinh dưỡng của khoai tây tươi 
đồng thời duy trì thời gian sử dụng lâu hơn. Nướng 
khoai tây đông lạnh là một lựa chọn tuyệt vời giúp tiết 
kiệm thời gian cho các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay 
một bữa ăn nhẹ.

Khoai tây khử nước: Trái với những gì thường được 
tin tưởng, khoai tây khử nước tìm thấy trong các hộp 
đặt ở các quầy trung tâm của các cửa hàng là khoai 
THẬT. Khoai tây nguyên củ phải qua một quá trình chế 
biến hiện đại để tạo ra sản phẩm khoai tây khử nước 
cao cấp. Nhờ vào kỹ thuật chế biến cẩn thận, các sản 
phẩm khoai tây khử nước giữ lại được hầu hết chất 
dinh dưỡng. Khoai tây khử nước cung cấp một lượng 
đáng kể kali, vitamin B và một lượng ít hơn các vitamin 
và khoáng chất khác bao gồm cả sắt.

Khoai tây chiên: Khoai tây chiên được làm từ khoai 
tây trắng. Cũng giống như khoai tây nấu chín bằng các 
cách khác, khoai tây chiên cung cấp các chất dinh 
dưỡng quan trọng bị thiếu hụt và hiện nay thường sử 
dụng các loại dầu tốt cho sức khỏe để chiên. Những 
đổi mới trong khoa học và công nghệ sản xuất thực 
phẩm đã cho phép cải tiến liên tục để đảm bảo cho loại 
thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng này tiếp tục 
phù hợp với các hướng dẫn về chế độ ăn uống. Khi sử 
dụng với mức độ vừa phải, khoai tây chiên có thể là 
một phần của chế độ ăn cân bằng tốt cho sức khỏe. 
Truy cập trang apre.org để biết thêm thông tin về 
nguồn lực cũng như những nghiên cứu về khoai tây 
chiên và để tải về trọn bộ công cụ về khoai tây chiên.
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Cách nướng khoai tây

Đó là các thuật ngữ tìm kiếm phổ biến nhất về 
khoai tây trên mạng! Làm thế nào để bạn nướng 
khoai tây? Chúng tôi sẽ chỉ cách cho bạn!
Hướng dẫn nấu ăn cơ bản cho khoai tây nướng để 
phục vụ bốn phần ăn:

Dùng nĩa chọc một vài lỗ xuyên qua vỏ của bốn củ 
khoai tây loại trung bình (5-6 ounce). Nướng trong lò 
nướng đã nóng sẵn ở nhiệt độ 400 độ trong thời gian 
40-50 phút, hoặc nướng cho đến khi mềm khi thử bằng 
nĩa. Vỏ sẽ giòn, ruột khô và mịn.

Hướng dẫn nướng khoai tây bằng lò vi sóng để phục vụ 
bốn phần ăn:

Nếu bạn muốn bữa tối sẵn có trên bàn trong vài phút, 
thử nướng khoai tây trong lò vi sóng. Cắt một miếng 
(rộng1/8-inch và sâu 1/2-inch ) ở mỗi củ trong số bốn 
củ khoai tây kích cỡ trung bình (5 đến 6-ounce). Điều 
này sẽ giúp cho hơi nước thoát ra hoàn toàn khỏi khoai 
tây, do đó làm cho ruột khô và mịn. Đặt khoai tây vào 
trong một cái đĩa an toàn đối với lò vi sóng. Sử dụng 
sóng viba CAO, không đậy kín, trong vòng 10 đến 12 
phút tùy theo cường độ của vi sóng. Sử dụng găng tay 
để lấy món ăn ra khỏi lò vi sóng.

Mẹo dinh dưỡng: Cho dù đó là một phần của một bữa 
ăn lớn hoặc trung tâm ẩm thực, tất cả mọi người đều 
yêu thích khoai tây. Tất nhiên, cái gì được phủ lên 
khoai tây của bạn sẽ quyết định mức độ tốt cho sức 
khỏe dành cho bạn. Vì vậy, hãy thử thay lớp phủ truyền 
thống bằng một số nguyên liệu thay thế thích hợp. Xem 
xét việc thêm gia vị cho món khoai tây của bạn bằng:
 Bông cải xanh và phô 

mai Chedda ít béo
 Salsa, yogurt không 

béo và rau mùi 
 Súp chay (Vegetarian 

chili)
 Mù tạt (Wasabi paste)

 Nước sốt Marinara và 
phô mai Pama

 Bơ phết tốt cho sức 
khỏe và muối

 Bột thịt lợn muối xông 
khói (Bacon bits)

 Rau củ quả nướng 
(Grilled veggies) 

Làm thế nào để món khoai tây nghiền được 
hoàn hảo
Đó là cuộc tranh luận tuyệt vời về khoai và tất cả mọi 
người dường như đều có sở thích cá nhân: làm thế 
nào để có được món khoai tây nghiền hoàn hảo. Chế 
biến nguyên vỏ hay không? Sử dụng khoai tây nâu 
(Russet), khoai tây Yukon vàng, khoai tây đỏ hay 
trắng? Tại sao không thử với tất cả các giống đó?

Hướng dẫn nấu ăn cơ bản đối với khoai tây nghiền để 
phục vụ bốn phần ăn:

Để nguyên hoặc gọt vỏ ba củ khoai tây loại trung bình 
(5-6 ounce). Cắt thành miếng kích thước 1-inch. Đặt 
các miếng khoai tây vào nồi và đổ nước vừa đủ (hoặc 
nước dùng ít muối) rồi đậy lại. Đặt chảo trên lửa lớn 
và đun sôi. Đun sôi 10 phút, hoặc cho đến khi mềm. 
Xả, sau đó lắc khoai tây trên lửa nhỏ trong 1 phút cho 
khô. Nghiền bằng máy nghiền khoai tây hoặc bằng 
nĩa.

Hướng dẫn nấu bằng lò vi sóng món khoai tây nghiền 
để phục vụ bốn phần ăn:

Đặt bốn củ khoai tây nguyên vỏ (không chọc lỗ) loại 
trung bình (5-6 ounce) vào đĩa an toàn đối với lò vi 
sóng rồi bọc lại (nếu bọc đĩa bằng màng bọc plastic thì 
phải chọc các lỗ nhỏ). Sử dụng sóng viba CAO từ 10 
đến 12 phút tùy thuộc vào cường độ của vi sóng. Sử 
dụng găng tay để lấy món ăn ra khỏi lò; cẩn thận tháo 
màng bọc và nghiền kỹ.

Mẹo nhỏ: Khoai tây nghiền có thể được chuẩn bị 
trong lò vi sóng. Nó không chỉ tiết kiệm thời gian và 
được làm mềm thêm, mà còn giữ được độ ẩm cao 
nhất bằng Phương pháp này.

Để giữ cho khoai tây lành mạnh nên sử dụng loại kem 
phết tốt cho sức khỏe như sữa chua không béo hoặc 
sữa ít béo. Nên nghiền với rau bina tươi, salsa, kem 
chua ít béo và phô maiCheddar ít béo hoặc hành tây 
xào, cà rốt và bí xanh để bổ sung hương vị.

Đừng ngại sử dụng lò vi 
sóng để thực hiện các công 
thức nấu khoai tây được 
nhanh chóng.



Cách nướng khoai tây (nướng lò)
Giữ lại được tất cả các yếu tố tốt cho sức khỏe về 
dinh dưỡng của khoai tây trong khi vẫn tạo ra được 
sự ưa thích cho các gia đình bằng cách nướng 
khoai tây cắt múi trong lò cùng với dầu thực vật và 
gia vị thảo mộc Italia. Sử dụng loại salsa tươi để 
chấm

Hướng dẫn nấu ăn cơ bản đối với khoai tây chiên 
nướng để phục vụ bốn phần ăn:

Đun nóng lò đến 450 độ. Sử dụng 3 củ khoai tây 
kích cỡ trung bình (mỗi củ nặng 5-6 ounce) để chế 
biến. Cắt khoai tây theo chiều dọc thành từng miếng 
dày ¾ inch, sau đó cắt các miếng thành que dài ¾ 
inch. Đặt chúng vào trong chén lớn. Rưới một 
muỗng canh dầu canola hoặc loại dầu thực vật 
khác, rắc một muỗng cà phê gia vị thảo mộc Italia và 
¼ muỗng canh muối ăn, trộn đều. Xếp các miếng 
khoai tây thành từng lớp riêng biệt trên giấy nướng 
chống dính hoặc giấy nướng phủ bằng dung dịch xịt 
chống dính (vegetable cooking spray). Nướng 20-25 
phút cho đến khi khoai tây có màu nâu vàng, 15 
phút trở một lần. Dùng liền.

Mẹo tăng hương vị: Nghiền cùng hương thảo, 
muối và hạt tiêu trong một bát nhỏ bằng mặt sau 
của muỗng; rắc lên khoai tây đã nấu chín và trộn 
đều. Khoai tây chiên ngon và tốt cho sức khỏe được 
tạo nên dễ dàng, nhanh chóng và đầy đủ hương vị!.

Cách nướng khoai tây (nướng vĩ)
Nướng, nướng xiên, nướng vỉ, tiệc nướng ngoài trời - 
dù bạn gọi nó là gì cũng không ảnh hưởng đến việc 
nấu ăn ngoài trời và cũng không chỉ trong những 
tháng mùa hè ấm áp. Khoai tây là loại dùng để nướng 
phổ biến thứ hai trong các loại rau củ quả để nướng 
(theo Hearth, Patio và Barbecue Association). Chúng 
là loại thực phẩm đi kèm hoàn hảo cho tất cả các loại 
thịt và với bất kỳ loại gia vị gì chúng cũng là bức tranh 
lý tưởng cho các loại hương vị. Bằng cách sử dụng lò 
vi sóng để nấu chín khoai tây từng phần, thời gian 
nấu ăn thực tế đã giảm đáng kể.

Thêm khoai tây nướng trước khi trộn salad là một sự 
thay đổi duy nhất về một sản phẩm chủ yếu trong mùa 
hè (xem công thức salad khoai tây nướng sốt Pesto ở 
trang 39). Đối với những bữa tiệc ngoài trời, hãy cắt 
khoai tây thành múi dài để nướng đồng thời chấm với 
các loại nước sốt giàu hương vị (xem món Khoai Tây 
Ngón Tay Nướng Rắc Spud Rub ở trang 38). Khuyến 
khích trẻ em chơi với thức ăn bằng cách phục vụ món 
Kebob-tất cả mọi người đều yêu thích (xem món 
Khoai Tây Nướng Kebob với Chanh và Rau Thơm ở 
trang 39).



Các món salad khoai tây
Chúng tôi sẽ luôn yêu thích loại salad khoai tây 
Grandma truyền thống. Nhưng 20 món salad sau 
đây sẽ tăng thêm cảm hứng cho món ăn phụ mới 
với khoai tây!

 Salad khoai tây châu Á.

 Salad khoai tây mù tạt mật ong và đậu xanh.

 Salad khoai tây zanella

 Salad khoai tây ngón tay nướng trộn với chanh 
và húng tây

 Salad khoai tây trộn rau húng Địa Trung Hải 
(Mediterranean Sun Kissed Savory Salad)

 Salad khoai tây cá hồi xông khói trộn kem thì là

 Khoai tây đỏ nướng với sốt Pesto 

 Khoai tây và đậu Edamame

 Măng tây Dijon nướng và salad khoai tây 
(Warm Dijon-Roasted Asparagus and Potato 
Salad)

 Salad khoai tây xiên

 Salad khoai tây kiểu Thái

 Salad khoai tây nướng với bắp, ớt chuông đỏ 
và thịt xông khói Ý

 Salad khoai tây với mù tạt và mật ong

 Salad khoai tây tím với thịt bò nướng

 Salad khoai tây Caesar 

 Salad khoai tây vị mặn 

 Salad khoai tây với chanh, rau mùi và rau 
Arugula cấp đông 

 Salad bí dâu và khoai tây 

Salad khoai tây tím với củ cải đường và rau Arugula

Salad khoai tây nướng cầu vồng 
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Công thức của các món ăn 
trên sẵn có tại trang web: 
PotatoGoodness.com/recipes



CÁC ĐẦU BẾP 
YÊU THÍCH KHOAI TÂY

Từ năm này qua năm khác, khoai tây vẫn là một trong những món ăn phụ bán chạy nhất trong dịch vụ thực 
phẩm. Chúng quen thuộc và thoải mái, dễ ăn và dễ yêu thích. Ngay cả món đơn giản nhất là khoai tây 
nghiền kem hoặc khoai tây nướng giòn cũng làm nổi bật bất kỳ món khai vị nào đi cùng với nó, chúng làm 
tăng tính bắt mắt và hấp dẫn thêm khẩu vị. Ngày nay các đầu bếp muốn khai thác tính đa dạng về hình 
thái, màu sắc và hương vị của các loại khoai tây hiện có thì sự đổi mới lành mạnh là dễ dàng hơn bao giờ 
hết. Không cần phải thắc mắc tại sao có nhiều đầu bếp, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, chế biến khoai 
tây theo những cách mới thú vị và sáng tạo đến vậy!

Hội Đồng Khoai Tây Hoa Kỳ liên tục làm việc với 
các đầu bếp hàng đầu và những nhà phát triển 
các món khoai tây mới lành mạnh. Tại các phiên 
đổi mới hàng năm của chúng tôi tại Viện Ẩm 
thực Hoa Kỳ, điều diễn ra lặp đi lặp lại là: Đầu 
bếp luôn ngạc nhiên trước bao nhiêu điều thật 
sự sáng tạo mà họ có thể làm với khoai tây khi 
họ bắt đầu suy nghĩ về nó.

Tất cả đều là câu hỏi nếu nhìn vượt ra ngoài 
những món quen thuộc – ngoài khoai tây nướng, 
chiên, nghiền và bánh khoai tây chiên - đột nhiên 
bạn nhận ra rằng một củ khoai tây có thể làm 
nên một “một bức tranh” ngon và bổ dưỡng để 
tạo ra các món trong thực đơn mà tất cả mọi 
người ngày nay thường tìm kiếm: giàu hương vị, 
giàu cảm hứng, đầy màu sắc và sáng tạo.

Đây là một món salad thịnh soạn có nguồn gốc Địa 
Trung Hải. Thay vì sử dụng bánh mì nướng truyền 
thống, nó kết hợp với rau lá xoăn frisée tươi, 
khoai tây ngón tay nướng và các loại rau củ khác.



Lựa chọn thực đơn lành mạnh 
Mối quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng 
đối với sức khỏe và dinh dưỡng ngày càng thể hiện 
rõ khi họ đi ăn ngoài. Theo nghiên cứu của Hiệp hội 
nhà hàng quốc gia, hơn bảy trong số 10 người tiêu 
dùng nói rằng họ muốn đến nhà hàng có những lựa 
chọn lành mạnh, và tám trong 10 người đồng ý rằng 
hiện nay có nhiều sự lựa chọn lành mạnh hơn so 
với hai năm trước đây. Việc tập trung vào dinh 
dưỡng đã thúc đẩy những người điều hành nhà 
hàng quan tâm đến tất cả các phân đoạn để bổ 
sung vào thực đơn của nhà hàng các món được xác 
định là bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Lời khuyên để có thực đơn khoai tây tốt 
cho sức khỏe hơn
Hãy xử lý một cách khéo léo. Bản thân khoai tây là 
không béo và tốt cho sức khỏe. Nó bổ sung cho 
những món mà đôi khi bị mất cân bằng. Những đầu 
bếp quan tâm đến sức khỏe thường thay thế bơ 
trong món khoai tây nghiền truyền thống bằng một ít 
dầu ô liu, sữa chua, nước dùng hoặc các nguyên 
liệu không béo giàu hương vị như wasabi, tương ớt 
hoặc salsa. Nhiều nhà hàng đang cung cấp món 
khoai tây “nghiền” nguyên vỏ vì có nhiều chất dinh 
dưỡng nằm ngay dưới lớp vỏ, và chuyển đổi sang 
"Khoai tây chiên không gây béo" trên lò nướng bằng 
cách phun dầu ăn và một ít muối thô. Một số nhà 
cung cấp khoai tây chiên cắt sẵn với một lớp phủ 
nhằm giúp khoai tây hấp thụ ít dầu trong khi chiên

Nước sốt phủ nhẹ và bổ dưỡng
Tnước sốt trên nền sữa chua, rau củ nướng, cà 
chua phơi khô, ô liu Tapenade, nước sốt thịt 
nướng và các loại thảo mộc tươi là những loại 
nước sốt lành mạnh thường dùng để phủ lên bề 
mặt khoai tây nướng, khoai tây chiên và khoai tây 
chip.

Hiểu biết và salad
Nhiều đầu bếp hay trộn khoai tây với các loại rau 
khác như cải xoăn và súp lơ để làm tăng giá trị và 
sự hấp dẫn cho những món ăn phụ. Họ cũng thường 
chế biến món salad mì ống cổ điển với khoai tây để 
thay thế cho những món không có gluten.

Để có được bản tin điện tử “Get 
Creative” của chúng tôi, cũng như 
các ý tưởng cho thực đơn và công 
thức nấu ăn, hãy truy cập 
PotatoGoodness.com/foodservice

Cắt và nhồi vào củ khoai tây các nguyên liệu làm 
tăng hương vị như chanh, giăm bông prosciutto và 
tỏi, sau đó nướng. Dùng với nước chấm có hương 
vị đậm đà.

Dinh dưỡng tạo nên sự khác biệt

Người tiêu dùng có quan tâm đến việc lựa chọn 
thực đơn tốt cho sức khỏe

Tất cả 
người lớn Nam giới Phụ nữ

Nhiều lựa chọn tốt cho sức khỏe sẵn có hơn so với 
hai năm trước.
Nhiều khả năng đến nhà hàng có những lựa chọn 
lành mạnh

Bí mật không giàu chất béo của đầu bếp
Trong súp kem và nước sốt, các kết cấu và hương vị 
phong phú thường kết hợp với bơ và kem có thể đạt 
được bằng cách thay thế khoai tây cho một số hoặc 
tất cả chất béo.





CÁC Ý TƯỞNG 
VỀ KHOAI TÂY



CÁC Ý TƯỞNG
VỀ KHOAI TÂY

Tháng Giêng: Năm nay, hãy bỏ qua những chế độ ăn kiêng không hợp 
lý và tập trung vào chế độ dinh dưỡng thực sự. Khám phá các loại khoai 
tây tốt cho sức khỏe với hàm lượng dinh dưỡng bên trong. Một củ khoai 
tây cỡ vừa 110 calo và không có chất béo là một cách bổ dưỡng và thơm 
ngon để bắt đầu buổi tiệc chào đón Năm Mới.

Hãy phục vụ khách của bạn bằng món khoai tây Bruschetta trong bữa 
tiệc Giao thừa chào đón năm mới. Công thức nấu món khoai tây 
Bruschetta của USPB sẽ gây ngạc nhiên cho khách của bạn khi họ biết 
rằng những món ăn ngon này không chỉ bổ dưỡng một cách tự nhiên mà 
còn không chứa gluten!

Tháng Hai: Không phải ngẫu nhiên Tháng Hai là tháng của những người yêu 
khoai tây (Potato Lovers' Month) và tháng dành riêng cho những người mắc 
bệnh tim mạch ở Hoa Kỳ (American Heart Month). Bạn có biết kali có thể làm 
giảm nguy cơ mắc bệnh tim? Điều mà nhiều người dân Hoa Kỳ không nhận ra 
là khoai tây là một nguồn cung cấp kali rất tốt. Tiêu thụ nhiều kali có thể giúp 
giảm nguy cơ huyết áp cao. Vì thế hãy dành cho trái tim của bạn một chút tình 
yêu bằng cách kết hợp khoai tây vào chế độ ăn của bạn.

Hãy gây ngạc nhiên với những người hâm mộ bóng đá cũng như ẩm thực 
bằng cách phục vụ các đồ ăn nhẹ truyền thống với món bánh snack xoắn bổ 
dưỡng. Các công thức nấu ăn của USPB cho món bánh Totchos, bánh 
Nachos làm bằng khoai tây đông lạnh thái lát chiên giòn cũng sẽ làm cho 
khách hàng của bạn hạnh phúc ngay cả khi đội bóng của họ không giành 
chiến thắng trong trò chơi lớn! Du khách sẽ không bỏ lỡ các món khoai tây 
chiên và họ sẽ được nhận được thêm các chất dinh dưỡng như kali và 
vitamin C một cách nhanh chóng và đơn giản. 

Tháng 3:  Có lẽ khoai tây là loại rau củ được yêu thích của Hoa Kỳ vì có 
quá nhiều người Mỹ tuyên bố họ mang dòng máu Ailen. Theo trang web 
History.com, có 34,7 triệu người Mỹ tuyên bố rằng tổ tiên của họ là người 
Ailen – nhiều hơn bảy lần dân số của chính Ailen! Là người Ailen hay 
không phải là người Ailen, những ai yêu thích khoai tây, nên áp dụng 
công thức nấu món salad khoai tây bắp cải thịt bò muối đóng hộp bổ 
dưỡng của USPB vào Ngày Thánh Patrick.

Quay lại sự thật trong Tháng Dinh dưỡng Quốc gia và khám phá một loại 
rau củ thật sự bổ dưỡng, một củ khoai tây cỡ trung bình chỉ có 110 calo, 
không chứa chất béo, cung cấp 45% nhu cầu vitamin C hàng ngày, và khi 
ăn khoai tây nguyên vỏ, có nhiều kali hơn chuối!



Tháng Tư: Cho dù bạn tham dự hay tổ chức một buổi tiệc mừng Lễ 
Phục Sinh, công thức nấu món trứng với khoai tây nướng của chúng tôi 
chắc chắn sẽ thu hút sự yêu thích của mọi người. Được đóng gói sẵn với 
rau, thật dễ dàng để thực hiện món ăn trước thời hạn. Bạn nên xem xét 
tăng gấp đôi khẩu phần bởi vì chúng tôi có thể đảm bảo khách sẽ tìm 
kiếm thêm sau vài giây!

Một loạt các công thức nấu món khoai tây cổ điển của USPB, bao gồm 
nghiền và nướng, cũng như chiên, hầm, súp và salad, sẽ làm cho người 
mẹ mất nhiều giờ trong nhà bếp để thực hiện một món gì đó rất ngon. 
Trái lại, khoai tây có thể được chế biến một cách nhanh chóng và bổ 
dưỡng, cung cấp một món ăn chỉ trong vòng 20 phút.

Tháng năm:  Nướng, barbecue, hay ăn kết hợp với đi dạo ngoài trời 
(cookout) – cho dù bạn gọi là gì đi nữa thì không gì hơn nấu ăn ngoài trời 
trong những tháng mùa hè ấm áp. Theo Hiệp hội Hearth, Patio và 
Barbecue, khoai tây không chỉ là món ăn yêu thích của gia đình, mà còn 
là loại rau củ phổ biến thứ hai để nấu nướng ngoài trời. Mùa hè này, hãy 
phục vụ những khách tham dự bữa tiệc BBQ với món khoai tây ngón tay 
nướng của USPB.

Lễ hội Cinco de Mayo là một lý do tuyệt vời để ăn mừng với Papas (tiếng 
Tây Ban Nha dùng để chỉ "khoai tây")! Từ lâu khoai tây đã là loại thực 
phẩm chủ yếu trong các món ăn của người Mỹ La tinh, vì vậy hãy làm 
tăng thêm phần màu sắc của ngày hội với bánh Nachos làm bằng khoai 
tây hoặc bánh Tacos khoai tây nguyên vỏ.

Tháng Sáu:  Hội Đồng Khoai Tây Hoa Kỳ tự hào có hàng loạt các công 
thức nấu món salad khoai tây từ món Salad khoai tây với các loại rau gia 
vị đến món salad khoai tây Caesar sử dụng khoai tây ngón tay. Mỗi công 
thức nấu ăn đều bổ dưỡng cũng như rất tiện lợi và ngon miệng.

Tháng sáu là Tháng Rau Củ Quốc Gia, và khoai tây luôn xuất hiện như là 
món ăn yêu thích trên đĩa thức ăn của người Mỹ. Hãy kỷ niệm sự kiện 
với một món khoai tây khác nhau mỗi ngày trong tháng hoặc ít nhất một 
tuần một lần! Với các công thức nấu món khoai tây hoàn hảo cho bữa ăn 
sáng, ăn trưa và ăn tối, Hội Đồng Khoai Tây Hoa Kỳ có rất nhiều ý tưởng 
cho các món ăn chay để làm tăng khả năng tiêu thụ rau cho gia đình bạn- 
và các đứa trẻ của bạn sẽ rất yêu thích với những món khoai tây này!
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Tháng Bảy: Không cần làm nóng thêm trong gian bếp của bạn trong 
những ngày nóng nhất trong năm. Lần tới khi bạn được mời tham dự một 
buổi tiệc potluck mùa hè, hãy thử món khoai tây, khoai tây nướng phủ 
"bánh mì vụn/phô mai mài sợi" thơm ngon chắc chắn sẽ là một món ăn 
“hấp dẫn” đi cùng bất kỳ món thịt nào. Thịt xông khói và ớt chuông là sự 
kết hợp tuyệt vời giữa màu sắc và kết cấu, chỉ với sự chuẩn bị đơn giản, 
sau đó cho vào hộp đựng là có được một món ăn ngon nhất để góp vào 
buổi tiệc.

Khoai tây có các màu đỏ, trắng và xanh. Hãy sử dụng ngẫu nhiên những 
củ khoai tây có màu sắc cho món thịt Kebab rực rỡ sắc màu xanh, đỏ và 
trắng  và bạn được bảo đảm là làm tăng thêm tính lễ hội buổi tiệc mừng 
ngày Quốc Khánh.

Tháng Tám:Bí quyết để tiết kiệm trong mùa hè: Ăn uống lành mạnh và 
cắt giảm ngân sách có thể đi cùng với nhau. Trái ngược với niềm tin phổ 
biến, bạn không cần cắt bỏ chế độ ăn có dinh dưỡng cho phù hợp ngân 
sách. Khoai tây là một trong những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng 
tốt nhất cho việc tiết kiệm ngân sách. Trung bình với 25 cent cho mỗi 
khẩu phần ăn, bạn sẽ không thể mua được nếu KHÔNG có khoai tây 
trong chế độ ăn uống của bạn.

Mùa tựu trường có rất nhiều hoạt động, có nghĩa là các gia đình ở khắp 
nơi trở lại với những chuyến xe, tập đá bóng, học khiêu vũ và những hộp 
cơm trưa, trong số rất nhiều các hoạt động khác. Thật dễ dàng để có 
được một bữa ăn tối nhanh chóng và bổ dưỡng với bánh cupcake thịt 
nướng xốt Mashie được trẻ em yêu thích. 

Tháng Chín: Thời tiết mát mẻ = tạo cảm giác thèm ăn. Nhưng những 
cảm giác thèm ăn không đồng nghĩa là nạp thêm calo. Khoai tây là loại 
thực phẩm có thể ăn thoải mái nhất và có nhiều cách để giữ cho chúng 
bổ dưỡng một cách tự nhiên và ngon miệng. Hãy thử với công thức nấu 
món súp khoai tây cà chua của USPB để làm ấm cơ thể và tinh thần.

Thịt gà và khoai tây là sự kết hợp hoàn hảo mới. Chào mừng tháng Tiêu 
thụ Gà Quốc gia với bộ đôi thực phẩm giá tốt này. Hãy thử làm món 
nướng theo công thức của USPB với các gói khoai tây và gà lá chanh 
Địa Trung Hải.



Tháng Mười: Ăn mừng mùa thu hoạch khoai tây vào buổi sáng, buổi trưa 
hay đêm với các loại khoai tây của USPB. Một  phần ăn với món trứng ốp 
la đơn giản, gồm khoai tây kèm với bông cải xanh và ớt đỏ và ớt xanh là 
một sự bổ sung đầy đủ vitamin C. Phần ăn này cung cấp một con số khổng 
lồ là 92% nhu cầu vitamin C khuyến nghị hàng ngày!

Không có gì e ngại về dinh dưỡng của khoai tây! Khoai tây là một món ăn 
tuyệt vời cho bữa ăn tối mừng lễ Halloween để cho các em nhỏ đeo mặt nạ 
ở ngoài cửa mãn nguyện và hài lòng. Bí ngô và khoai tây hầm là một món 
hoàn hảo kỳ diệu để bắt đầu một buổi tối với sự kiện spooktacular ngoạn 
mục.

Tháng mười một: Hãy cảm ơn món rau củ yêu thích của Hoa Kỳ! Củ 
khoai tây không chỉ hoàn thiện vẻ tinh túy của đĩa thức ăn mừng Lễ Tạ Ơn, 
mà nó còn cung cấp kali, một khoáng chất cần thiết còn thiếu trong nhiều 
chế độ ăn của người Mỹ. Từ món Khoai tây nghiền với bơ đậu đến món 
Khoai tây trắng nghiền với chocolate, các món ăn của USPB là nguồn cảm 
hứng và nhu cầu số 1 về các món ăn khoai tây cho ngày Lễ Tạ Ơn của 
bạn. 

Nấu một lần, ăn hai lần. Thức ăn thừa thường rất phổ biến trong những 
ngày lễ nhưng bạn không phải lo lắng là phải ăn cùng một món trong nhiều 
bữa ăn. Chế biến món Tex Mex Shepherd's Pie sử dụng gà tây còn thừa lại 
và khoai tây nghiền – Nó cũng rất tốt cho những buổi tụ tập kéo dài. 

Tháng Mười Hai:  Đây là mùa ăn chơi, nhưng hãy hạn chế vi phạm ngân 
sách và phá vỡ vòng eo cho các thành viên trong các dịp lễ và kỳ nghỉ đặc 
biệt vào những dịp cuối tuần. Thực đơn cho các bữa ăn tối trong tuần hoàn 
hảo là món gà tây nấu với khoai tây Pennywise – vừa tiết kiệm cho ví tiền 
của bạn và tốt cho vòng eo. Công thức nấu nướng bao gồm tất cả các 
thành phần của tháp dinh dưỡng!

Khoai tây phù hợp với bất cứ dịp nghỉ lễ nào. Cần một món khai vị lễ hội, 
đó phải là món tuyệt đẹp, ngon và lành mạnh để khởi động? Khoai tây đỏ 
và dưa chuột là món được tán thưởng nhiều trong các buổi tiệc. Đối với kế 
hoạch thực đơn cho lễ hội Hanukkah, cố gắng làm nổi bật món khoai tây 
chiên kiểu Do Thái (Latkes) để tạo sự chuyển đổi lành mạnh trong những 
kỳ nghỉ kinh điển.
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CÔNG THỨC
NẤU ĂN



Khoai Tây Nướng Xốt ớt Chipotle 
và Chanh 

Khoai tây nướng vĩ 
với gia vị Spud Rub

4 phần ăn

Gia vị Spud Rub:
 1 muỗng canh bột hành
 2 muỗng cà phê bột gia vị muối, tiêu chanh (lemon pepper)
 1 1/2 muỗng cà phê ớt bột paprika
 1 1/2 muỗng cà phê ớt bột paprika xông khói
 1/2 muỗng cà phê muối biển
 1/2 muỗng cà phê bột thìa là

Khoai tây:
 1 pound (453gr)  khoai tây ngón tay các loại
 2 muỗng cà phê dầu ô liu
 1 muỗng canh Spud Rub

Gia vị: trộn tất cả nguyên liệu gia vị với nhau trong một lọ 
thủy tinh, đậy nắp lại , và lắc cho các nguyên liệu trộn đều. 
Bảo quản ở nhiệt độ phòng. | Chuẩn bị lò nướng ở nhiệt độ 
vừa. Cho khoai tây vào tô, rưới dầu ô liu lên và rắc hỗn 
hợp bột gia vị vào, xốc đều | Đặt khoai lên vĩ nướng, 
nướng trực tiếp trên lửa và đậy nắp lò lại. Sau 3-4 phút, 
mở nắp lò và trở khoai. Đóng nắp lò và cứ lặp lại như vậy 
trong khoảng 12-15 phút hoặc đến khi khoai tây mềm có 
thể xuyên thủng bằng nĩa. Làm món ăn kèm phục vụ cho 4 
phần ăn.

Bí quyết phục vụ: Dùng đĩa phẳng để phục vụ món khoai 
tây nướng đi kèm với chén xốt gia vị. Để làm xốt gia vị, 
trộn ½ chén sữa bơ hoặc xốt trộn salad (ranch dressing) 
và 1 muỗng cà phê hỗn hợp gia vị trong một tô nhỏ. Trộn 
đều. Để lạnh đến khi cần dùng.

Thông tin dinh dưỡng mỗi phần ăn: Năng lượng: 110 Chất béo: 2g Natri: 19mg  
Vitamin C: 22% Carbohydrates: 20g Chất xơ: 2g Protein: 2g Kali: 618mg

6 phần ăn

 1 1/2 đến 2 pounds (907gr) khoai tây loại nhỏ mới
 1 muỗng canh + 2 muỗng cà phê chiết xuất dầu ô liu
 1/2 muỗng cà phê muối kosher 
 1 quả ớt chipotle trong xốt adobo đóng hộp * 
  2 muỗng cà phê xốt adobo
 1 tép tỏi, băm nhuyễn
 1 muỗng canh vỏ chanh bào
 1 muỗng canh nước ép chanh tươi
 2 muỗng canh rau mùi cắt nhỏ

* Ớt Chipotle trong xốt adobo đóng hộp có thể mua ở cửa hàng 
tạp hóa.

Làm nóng lò ở nhiệt độ 400°F. Dùng dao cắt khoai tây 
làm đôi. Đặt khoai tây cắt đôi vào khay nướng. Rưới 1 
muỗng canh dầu ô liu lên khoai tây. Cho muối vào và 
xốc cho muối và dầu thấm đều. Cho vào lò nướng trong 
khoảng 30 đến 35 phút, trở mặt một lần, đến khi vàng 
và có thể dễ dàng xuyên thủng bằng nĩa.  Trong lúc  |
nướng khoai tây: băm nhuyễn ớt chipotle. Cho vào tô 
lớn. cho xốt adobo vào tô. Cho tỏi vào tô.  Kế tiếp, | | 
cho vỏ chanh bào vào, nước ép chanh, và cho 2 muỗng 
cà phê dầu ô liu còn lại vào. Trộn các nguyên liệu cho | 
đều. Khi khoai tây chín mà vẫn còn nóng, cho khoai tây | 
vào nước xốt chanh chipotle. Cho rau mùi vào trộn nhe 
tay, đảm bảo khoai thấm đều gia vị. Cho ra đĩa và phục 
vụ.

Dinh dưỡng cho mỗi phần ăn: 156 Chất béo: 4g Natri: 228mg Vitamin C: 
32% Carbohydrates: 27g Chất xơ: 3g Protein: 3g Kali: 735mg
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Khoai Tây Nướng Kabobs 
với Chanh và Rau Thơm

Salad Khoai Tây Nướng Pesto 

8 phần ăn
  3 pounds (1.3kg) khoai tây lọai đỏ củ vừa
 Chay xịt dầu ô liu
 1/3 chén giấm trắng hay giấm vàng
 1/4 chén chiết xuất dầu ô liu
 1/2 muỗng cà phê muối biển
 3 tép tỏi băm nhỏ
 Tiêu xay để nêm
 1/3 Chén phô mai sợi Parmesan
 1/4 Chén rau húng cắt nhỏ
 1/4 Chén hạt thông đã nướng (tùy chọn)

Cho khoai tây vào tô lớn dùng cho lò vi sóng, đậy nắp hay phủ 
bằng giấy gói thực phẩm plastic. Lưu ý: nếu sử dụng giấy gói 
thực phẩm plastic, phải đảm bảo giấy gói không chạm vào bất 
kỳ nguyên liệu nào và đục một lỗ nhỏ để thông hơi. Nấu trong 
lò vi sóng khỏang 10-12 phút hay cho đến khi khoai mềm (thời 
gian nấu tùy thuộc theo từng lò vi sóng). Dùng găng tay 
nướng cẩn thận lấy ra khỏi lò. Khi nguội có thể cầm được, cắt 
khoai tây làm đôi hay làm tư và xịt dầu ô liu lên. Nướng với 
lửa cao khỏang 5 đến 7 phút, thỉnh  thỏang lật mặt, cho đến 
khi thấy rõ các đường vỉ nướng in trên khoai tây, Cho ra khỏi 
giàn nướng và để nguội. Cắt khoai tây thành miếng vừa ăn và 
cho vào tô lớn. Trộn giấm, dầu, muối và tỏi với nhau và rưới 
lên khoai tây, lật nhẹ nhàng để phủ mặt. Nêm với tiêu, sau đó 
đậy lại và cho vào tủ lạnh để sẵn sàng phục vụ. Trước khi 
muốn phục vụ món ăn, trộn với phô mai Parmesan và lá húng, 
sau đó rắc hạt thông đã nướng lên mặt.

Thông tin dinh dưỡng mỗi phần ăn: Năng lượng: 210, Chất béo: 8g, Chất béo 
bảo hòa: 1.5g, Chất béo chuyển hóa: 0g, Cholesterol: 5mg, Natri: 230mg, Kali: 
784mg, Carbohydrates: 29g, Chất xơ: 3g, Đường: 2g, Protein: 5g, Vitamin A: 
2% , Vitamin C: 60% , Canxi: 8% , Sắt: 8%

4 phần ăn

Chanh và rau thơm

  ¼ Chén chiết xuất dầu ô liu
 3 Tép tỏi, băm nhỏ
  2 Muỗng canh lá rau thơm cắt nhuyễn (rau thơm như húng 

quế, lá hương thảo, kinh giới và lá xô thơm (sage))
 ½ Muỗng cà phê muối biển để nêm nếm
 Tiêu xay để nêm nếm

Khoai tây Kabobs

 1 pound (453gr) khoai tây lọai Russet
 1 (340gr) gói xúc xích gà đã làm chín, cắt lát chéo khỏang ¼ 

inch
 2 Khúc bắp tươi, cắt khúc khỏang 1 inch
 1 Quả bí ngòi, cắt lát chéo dày ¼ inch

Đun dầu ô liu trong nồi nhỏ cho đến khi nóng, bắt xuống bếp 
và cho tỏi vào xào. Để nguội, sau đó trộn lá rau thơm , muối, 
nước cốt chanh, tiêu vào, để qua một bên. Cho khoai tây vào 
tô cỡ trung bình có thể dùng nấu trong lò vi sóng, đậy lại 
bằng nắp hay dùng màng bọc thực phẩm bọc lại. Nếu dùng 
màng bọc thực phẩm bọc lại, phải bảo đảm màng bọc không 
để chạm bất kỳ nguyên liệu nào và đục một lổ nhỏ trên bề 
mặt để thông hơi. Cho vào lò vi sóng nấu với nhiệt độ cao, 
nấu khỏang 10 đến 12 phút hay cho đến khi khoai mềm (thời 
gian nấu sẽ rất khác nhau tùy theo từng lò vi sóng). Dùng 
găng tay lò nướng cẩn thận lấy ra khỏi lò vi sóng. Khi nguội 
đến khi có thể cầm được cắt từng khoanh lớn. Xâu khoai tây, 
xúc xích và rau củ vào xiên. Nướng với lửa vừa khỏang 10 
phút, lật mặt thường xuyên và quét hỗn hợp rau thơm lên 
thường xuyên ở một vài phút nướng cuối. Cho ra khỏi giàn 
nướng và cho vào dĩa phẳng phủ một ít hỗn hợp rau thơm 
lên.

Thông tin dinh dưỡng mỗi phần ăn: 340 chất béo: 18g  Cholesterol: 55mg 
Natri: 680mg Vitamin C: 2%  Chất xơ: 4g Protein: 15g  Kali: 682mg



Khoai Tây Nướng 
Vị Pizza- Nhanh & Bổ Dưỡng

Bánh Pancake Khoai Tây

4 phần ăn
  2/3 pound (302gr) (2 củ vừa) khoai tây chưa gọt vỏ, cắt sợi
 1 của cà rốt loại vừa (6-inch), gọt vỏ và cắt sợi
 1 trái bí ngòi cỡ vừa  (5 đến 6-inch), cắt sợi
 1/3 chén ớt chuông đỏ cắt nhuyễn
 1/3 chén hành lá cắt nhỏ
 1 quả trứng to, đánh nhẹ
 2 muỗng canh vụn bánh mì khô không tẩm gia vị
 3/4 muỗng cà phê muối
 1/8 muỗng cà phê tiêu
 2 muỗng canh dầu hạt cải, chia làm hai
 Kem chua ít béo  (tùy thích)

Cho ba loại rau củ thái sợi vào trong một cái khăn bếp sạch 
sẽ; bọc lại và vắt bỏ nước càng nhiều càng tốt. Cho rau củ vào 
trong một tô lớn và cho ớt chuông, hành, trứng, vụn bánh mì, 
muối và tiêu vào trộn đều. Dùng chảo không dính lớn, đun 
nóng 2 muỗng cà phê dầu trên lửa hơi cao. Chia hỗn hợp 
thành mỗi phần khoảng 1/4 chén, cho vào chảo để làm bốn 
bánh pancakes, ấn xuống để làm thành hình tròn dẹp dầy 
khoảng 1/3 inch, và các bánh có khoảng cách rời nhau. Chiên 
cho đến khi vàng ở mặt dưới, chiên khoảng 4 phút. Trở nhẹ 
mặt còn lại và chiên vàng. Dùng sạn lấy ra và làm ráo dầu 
bằng giấy thấm dầu. Tiếp tục với phần còn lại. Dùng nóng với 
kem chua, nếu thích

4 phần ăn

  4 (140gr-170gr)  Khoai tây nâu Russet, rửa sạch
 1/4 chén sữa chua lạt không béo
 4 muỗng cà phê bơ phết
 1/2 muỗng cà phê tỏi hoặc muối 
 Hẹ tười hoặc hành lá cắt nhỏ (tùy chọn)
 16 lát xúc xích pepperoni
 1/4 chén xốt bò bằm còn ấm
 1/4 chén phô mai mài sợi của Ý
 1 muỗng canh ớt xanh cắt nhỏ
 1 muỗng canh hành cắt nhỏ

Cắt một múi khoai rộng khoảng 1/8 inch và sâu 1-inch và đặt 
khoai vào đĩa dùng cho lò vi sóng, microwave ở chế độ CAO 
trong khoảng 10 đến 12 phút tùy theo công suất của lò vi 
sóng, không đậy lại. Sử dụng găng tay chóng bỏng để lấy 
đĩa khoai ra lò vi song . Cẩn thận cắt một đường trên mặt 
của mỗi củ khoai và làm cho mịn. Trộn 1 muỗng canh yogurt, 
1 muỗng cà phê bơ phết và 1/8 muỗng cà phê muối vào mỗi 
củ khoai; rắc hẹ lên nếu thích. Đặt 16 lát xúc xích pepperoni 
lên đĩa và microwave ở nhiệt độ CAO trong khoảng 45-60 
giây để cho giòn. Phủ xốt bò bằm, phô mai, ớt xanh và hành 
lá lên mỗi củ khoai tây. Microwave ở nhiệt độ cao khoảng 2 
phút để cho bơ tan chảy, sau đó, phủ xúc xích pepperoni cắt 
vụn lên trên.

Dinh dưỡng trong mỗi phần ăn: Năng lượng: 290 Chất béo: 4g Cholesterol: 
20mg Natri: 590mg Vitamin C: 0.7%  Chất xơ: 3g Protein: 15g  Kali: 708mg

Dinh dưỡng trong mỗi phần ăn: Năng lượng: 159 Chất béo: 8g Cholesterol: 
53mg  Natri: 489mg Chất xơ: 3g Protein: 5g Kali: 545mg
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Khoai Tây Xào Áp Chảo 
Kiểu Tuscan 

Salad Khoai Tây

10 phần ăn
  2 pounds (907gr)  khoai tây đỏ loại nhỏ
 3 muỗng canh chiết xuất dầu ô li, chia làm hai phần
 1/4 chén nước ép chanh
 1/4 chén rau húng, cắt nhỏ
 2 muỗng canh hành tím băm nhuyễn
 2 muỗng cà phê mù tạc Dijon
 Muối và tiêu để nêm
 6 chén rau arugula
 1 chén đậu Hà Lan đông lạnh và rã đông hoặc nấu chín 

Luộc khoai tây với muối trong nồi lớn khoảng 10 đến 15 phút 
hoặc đến khi mềm. Làm ráo nước và để nguội. Cắt khoai tây 
làm đôi và cho vào tô lớn. Cho 2 muỗng canh dầu vào và xốc 
đều. | Nướng khoai tây khoảng 3 đến 5 phút đến khi hơi vàng. 
| Trộn phần dầu còn lại với nước ép chanh, rau húng, hành tím 
và mù tạc Dijon trong một tô nhỏ. Nêm với muối và tiêu. | Trộn 
khoai tây, rau arugula, đậu Hà Lan với hỗn hợp xốt. Làm thành 
10 phần ăn.

Dinh dưỡng trong mỗi phần ăn: Năng lượng: 157,  Chất béo: 4.5g, Chất béo 
bảo hòa: 1g, Cholesterol: 0mg,  Natri: 80mg,  Carbohydrates: 18g,  Chất xơ: 
3g, Protein: 3g, Vitamin A: 10% , Vitamin C: 48% , Canxi: 4% , Sắt: 7% , Kali: 
425mg

4 phần ăn

  1 pound (453gr) khoai tây bi màu đỏ
 1/2 muỗng cà phê muối
 1/4 muỗng cà phê tiêu
 1 pound (453gr) phi lê gà
 2 muỗng canh chiết xuất dầu o liu, chi làm 2 phần
 1 muỗng canh hương thảo tươi cắt nhỏ
 4 tép tỏi, băm nhuyễn
 1 túi khoảng (340gr) đậu que đông lạnh, rã đông
 1 trái chanh, mài vỏ và vắt lấy nước

Cắt mỗi củ khoai tây thành 4 múi. Cho vào tô lớn dùng cho lò 
vi sóng, ướp muối và tiêu. Microwave ở nhiệt  độ cao trong 
khoảng 4 phút.  Lật mặt và microwave thêm khoảng 4 phút 
nữa. | Trong lúc microwave khoai tây , cắt phi lê gà thành 4 
miếng bằng nhau. Đun 1 muỗng canh dầu trong chảo với lửa 
hơi cao. Cho gà vào và nấu thêm khoảng 5 phút nữa hoặc 
đến khi có màu vàng đẹp, thỉnh thoảng đảo. Cho phần dầu 
và khoai tây còn lại vào;  nấu và đảo trong khoảng 5 phút 
nữa cho khoai vàng và thịt gà chín. | Trộn  với hương thảo, 
tỏi, đậu que, vỏ chanh mài và nước ép chanh. Nấu thêm vài 
phút nữa cho nóng đều. Nêm với muối và tiêu.

Dinh dưỡng trong mỗi phần ăn: Năng lượng: 240 Chất béo: 7g Cholesterol: 
50mg Natri: 690mg Vitamin C: 50% Carbohydrates: 22g Chất xơ: 3g Protein: 
22g Kali: 137mg



Xà Lách Khoai Tây 
Viên Kiểu Thái 

Khoai Tây với Cải Xoăn và 
Phô Mai Pecorino Tráng Trứng Kiểu Ý 
8 phần ăn
  2 muỗng canh dầu olive
 300 gram (2 củ loại trung bình) khoai tây, cắt hình khối
 Muối & Tiêu
 1 múi tỏi, băm nhỏ
 1 bó cải xoăn, cắt nhỏ, khoảng 2 chén
 1 muỗng cà phê mù tạc Dijon 
 10 quả trứng,  đánh tan
 1/2 chén phô mai sợi pecorino 

Bật lò nướng cho nóng đến khoảng 400°F.  Làm nóng 1 
muỗng canh dầu trên lửa vừa trong chảo không dính loại dày 
10 inches. Thêm khoai tây, gia vị với chút muối và tiêu, và áp 
chảo cho đến khi chuyển màu vàng nâu và mềm, khoảng 10 
phút. Đem khoai tây bỏ sang một bên cho đến khi cần dùng 
|.Tiếp tục cho 1 muỗng canh dầu vào chảo, cho tỏi băm , cải 
xoăn và gia vị với một ít muối tiêu, áp chảo cho đến khi cải 
chuyển màu, khoảng 5 phút. Cho khoai tây và mù tạc vào, 
khuấy điều để trộn hỗn hợp lại, đổ trứng đánh tan và  phô mai 
vào khuấy. Đặt chảo vào trong lò nướng. Nướng khoảng 20 
phút hoặc cho đến khi trứng chín có thể dùng tâm xuyên thủng 
mà không bị dính| Khi món trứng tráng kiểu Ý đã hoàn thành, 
dùng dao cạy nhẹ xung quanh viền bánh  rồi nhẹ nhàng lấy 
bánh ra thớt hay dĩa phục vụ. Trang trí thêm với phô mai 
pecorino nếu cần. Cắt lát và phục vụ

6 phần ăn

  1 muỗng canh dầu olive
 1 muỗng cà phê xốt cà ri đỏ Thái 
 18 viên khoai tây đông lạnh
 1/3 chén nước ép chanh tươi
 1/2 chén đường nâu loại đóng gói
 2 muỗng canh nước mắm hay nước tương
 6  lá xà-lách
 1 củ cà rốt lớn, gọt vỏ, bào sợi
 12 nhánh ngò
 2  nhánh hành lá, cắt mỏng
 3 muỗng canh lá bạc hà tươi

Bật lò nướng đến 450°F. Hòa nước với xốt cà ri và khuấy 
đều trong một bát lớn. Cho khoai tây viên vào, xốc cho đều. 
Trãi  khoai tây viên  ra  khay nướng bánh lớn có tay cầm . 
Nướng đến khi vàng đều, khoảng 20 phút. |Trong lúc này : 
Hòa nước cốt chanh, đường, nước mắm và trộn đều trong 
một bát nhỏ làm nước xốt. |Xếp các lá xà lách lên dĩa. Bên 
trên bỏ cà rốt, ngò, hành lá và bạc hà, và chia cho đều. Xếp 
3 viên khoai tây lên trên mỗi lá xà lách. Khi phục vụ , kèm 
nước xốt để riêng.

Ghi chú: Đối với món ăn chay, sử dụng nước tương thay thế 
cho nước mắm.

Dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần: Năng lương: 164.4 Chất béo: 5.4g Natri: 
569.9mg  Vitamin C: 14.5%  Carbohydrates: 28.7g Chất xơ 1.6g  Đạm: 1.5g 
Kali: 230.7mg

Dinh dưỡng cho trong mỗi khẩu phần: Calories: 190 Chất béo: 11g  
Cholesterol: 240mg S 287mg Vitamin C: 41%  Carbohydrates: 10g  Chất xơ: 1g  
Đạm: 12g Kali: 370mg



10  phần ăn

  6 củ khoai tây cỡ vừa, thái hạt lựu
 225 gram  (hay 2 1/2 chén)  súp lơ đông lạnh
 1 bông cải xanh, cắt thành từng miếng vừa ăn
 1 cây tỏi tây, rửa sạch và cắt mỏng
 2 muỗng cà phê dầu oliu, chia làm hai 
 1/2 muỗng cà phê ớt đỏ nghiền nhỏ
 1 1/2 muỗng cà phê tỏi băm, chia làm hai
 2 chén nước súp rau củ ít muối
 2 chén sữa 2% 
 3/4 muỗng cà phê muối ăn
 150 gram phô mai ít béo cheddar bào sợi, dùng để phủ 

bên trên
 5 lát thịt ba rọi xông khói, nướng bằng lò vi sóng, bẻ vụn 

dùng để phủ trên mặt
 Hẹ tây, cắt nhỏ dùng để phủ trên mặt

Làm nóng lò nướng ở 425°F. | Bỏ khoai tây vào nồi lớn 
với nước muối. Đun sôi với lửa lớn cho đến khi khoai tây 
chín mềm, khoảng 15 phút . Khi đã nấu chín xong khoai 
tây , để ráo nước và đặt khoai tây sang một bên trong tô 
hay rây lọc.|Trong khi khoai tây đang được nấu,  lót  khay 
nướng có tay cầm với giấy nến. Chuẩn bị bông cải xanh, 
chỉ lấy phần bông cải, cắt các bông cải thành cỡ vừa ăn 
và để lại một inch phần thân cây còn nguyên vẹn. Đăt 
bông cải lên khay nướng đã chuẩn bị, rưới nhẹ 1 muỗng 
dầu oliu và rắc một chút muối và ½ muỗng tỏi. Nướng 
trong vòng 20 phút cho đến khi giòn. Làm nóng 1 muỗng 
dầu oliu trên lửa vừa . Xào tỏi tây, ớt đỏ nghiền,và tỏi cho 
đến khi tỏi tây chín mềm, khoảng 1-2 phút. Cho thêm súp 
lơ và nước rau củ vào, tăng nhiệt độ từ vừa cho đến cao 
và nấu cho đến khi súp lơ chín mềm. Đem xuống, và 
thêm khoai tây , sữa, và ½ muỗng muối. |Sử dụng máy 
xay sinh tố cầm tay ( hay bỏ súp vào máy xay sinh tố 
thông thường), xay nhuyễn súp cho đến khi mịn và có 
dạng kem. |Để phục vụ, múc một chén súp vào tô và phủ 
trên mặt với phô mai, thịt xông khói, hẹ tây và bông cải 
nướng. Thưởng thức! Dùng cho 10 phần ăn.

Lưu ý: Có thể luộc hay nướng lò vi sóng bông cải xanh 
nếu bạn không muốn làm cháy bông cải xanh bằng lò 
nướng.

Dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần ăn : Năng lượng: 159 Chất béo: 4g 
Cholesterol: 10mg  Natri :530mg Vitamin C: 39% Carbohydrates: 22g 
Chất xơ: 2g Đạm: 9g Kali: 513mg

Súp Khoai Tây
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6  phần ăn

  6–8 Củ Khoai tây ruột vàng Yukon Gold (đường kính khoảng 2 
inches)

 1/2 chén phô mai Permesan bào sợi
 3 muỗng cà phê xốt pesto
 1/4 muỗng cà phê tiêu
 1/2 muỗng cà phê muối

Làm nóng lò nướng đến 400°F và  phun vào khuôn muffin 
thiếc lớp dầu chống dính. Gọt vỏ khoai tây ( nếu thích) và cắt 
bằng tay thành từng lát mỏng, bằng lưỡi dao mandolin hay 
dao bào có gắn lưỡi thái mỏng, bỏ phần đầu tròn. Cho vào 
trong tô trộn, thêm phô mai bào Pamersan và xốt pestro, dùng 
muỗng trộn đều sao cho từng lát khoai tây phủ đều hỗn hợp. 
Nêm muối và tiêu cho vừa ăn. Bắt đầu xếp các miếng khoai 
tây vào khuôn muffin đã chuẩn bị sẵn, xếp thành nhiếu lớp với 
lát nhỏ nằm dưới cùng và xếp đến độ cao tới đỉnh khuôn 
muffin. Vét lấy tất cả hỗn hợp phô mai còn lại trong tô và dùng 
muỗng múc phô mai lên trên mặt khoai tây. Nướng khoảng 20 
phút hay cho đến khi khoai tây chín mềm có thể dùng dao 
nhọn xuyên thủng dễ dàng. Làm 12 cái cho món ăn phụ hay 
tráng miệng

Thành phần dinh dưỡng trên khẩu phần :Năng lượng: 93 Chất béo: 3g 
Cholesterol: 4mg Natri:185mg  Vitamin C: 8% Carbohydrates: 14g  Chất xơ: 1g  
Đạm: 3g Kali: 320mg

Bánh Khoai Tây Xếp Tầng 
Với  Phô Mai Parmesan 

  6–8 Củ khoai tây ruột vàng Yukon Gold (đường kính khoảng 
2 inches)

 2 muỗng cà phê dầu oliu nguyên chất

 3 múi (2 muỗng cà phê) tỏi bằm

 1/4 muỗng cà phê tiêu

 1/2 muỗng cà phê muối 

Làm nóng lò nướng đến 400°F và phun vào khuôn muffin 
thiếc lớp dầu chống dính. Gọt vỏ khoai tây ( nếu thích) và cắt 
bằng tay thành từng lát mỏng, bằng lưỡi dao mandolin hay 
dao bào có gắn lưỡi thái mỏng, bỏ phần đầu tròn. Trên chảo 
nhỏ, làm nóng dầu oliu và tỏi ở nhiệt độ vừa, cho đến khi tỏi 
có mùi thơm (khoảng 2 phút). Đem xuống. Trong một tô trộn, 
trộn khoai tây, dầu oliu, tỏi, tiêu và muối với nhau. Bắt đầu xếp 
từng miếng khoai tây vào khuôn muffin đã chuẩn bị sẵn, xếp 
khoai tây thành nhiếu lớp với lát nhỏ nằm dưới cùng và xếp 
đến chiều cao tới đỉnh khuôn muffin. Nướng khoảng 20 phút 
hay cho đến khi khoai tây chín mềm có thể dùng dao nhọn 
xuyên qua dễ dàng. Làm  12 cái cho món ăn phụ hay tráng 
miệng.

Thành phần dinh dưỡng trong 1 khẩu phần:  Năng lượng: 81, Chất béo: 2g, 
Chất béo bão hòa: 0g, Chất béo chuyển hóa: 0g, Cholesterol: 0mg, Natri: 
101mg, kali 319mg, Carbohydrates: 14g, Chất xơ 1g, Đườngr: 0.5g, Đạm 2g, 
Vitamin A: 0% , Vitamin C: 8% , Canxi:1% , Sắt: 4%

Bánh Khoai Tây Xếp tầng 
với Tỏi và Dầu Oliu

Bánh Khoai Tây Xêp Tầng Kiểu Ý

  6–8 Củ khoai tây ruột vàng Yukon Gold (đường kính khoảng 2 
inches)

 1/2 chén phô mai sợi mozzarella ít béo

 1/2 chén nước sốt marinara chuẩn bị sẵn

 1/4 muỗng cà phê tiêu 

 1/2 muỗng cà phê muối

Làm nóng lò nướng đến 400°F và  phun vào khuôn muffin thiếc 
lớp dầu chống dính. Gọt vỏ khoai tây ( nếu thích) và cắt bằng 
tay thành từng lát mỏng, bằng lưỡi dao mandolin hay dao bào 
có gắn lưỡi thái mỏng, bỏ phần đầu. Cho vào tô trộn, thêm các 
nguyên liệu còn lại vào, và dùng muỗng để trộn, sao cho từng 
lát khoai tây phủ đều hỗn hợp . Bắt đầu xếp từng miếng khoai 
tây vào khuôn muffin đã chuẩn bị sẵn, xếp thành nhiếu lớp với 
lát nhỏ nằm dưới cùng và xếp đến chiều cao tới đỉnh khuôn 
muffin. Vét lấy tất cả hỗn hợp phô mai còn lại trong tô và dùng 
muỗng múc phô mai lên trên mặt khoai tây. Nướng khoảng 20 
phút hay cho đến khi khoai tây chín mềm có thể dùng dao nhọn 
xuyên qua dễ dàng. Làm 12 cái cho món ăn phụ hay tráng 
miệng

Thành phần dinh dưỡng trong 1 khẩu phần: Calories: 78, Chất béo: 1g, Chất béo 
bão hòa: 0.5g, Chất béo chuyển hóa:: 0g, Cholesterol: 3mg, Natri: 174mg, Kali: 
354mg, Carbohydrates: 15g, Chất xơ: 1g, Đường: 1g, Protein: 3g, Vitamin A: 2% , 
Vitamin C: 8% , Calcium: 5% , Iron: 1%



Khoai Tây Nướng với Xốt Bơ Aioli
6  phần ăn

Khoai tây nướng:

  1 1/2 pounds (675 gr) khoai tây dạng ngón tay, rửa sạch và cắt 
đôi theo chiều dọc

 2  muỗng cà phê dầu oliu
 3/4 muỗng cà phê ớt bột paprika
 1/2 muỗng cà phê muối
 1/2 muỗng cà phê bột tỏi
 1/4 muỗng cà phê tiêu đen giã nát

Xốt Bơ Aioli:

  2 trái bơ chín
 1/4 chén kem chua
 2 muỗng cà phê húng quế cắt nhỏ
 1 muỗng cà phê tỏi bằm
 2 muỗng cà phê nước ép chanh tươi
 1/2 muỗng cà phê ớt đỏ dạng vảy
 Muối và tiêu đen xay để niêm.

Cách thực hiện khoai tây nướng:

Làm nóng lò nướng đến 425°F. Trên một khay nướng bánh 
lớn, trộn đều khoai tây ngón tay , dầu oliu, ớt bột paprika, 
muối, tỏi và tiêu. Xốc để khoai tây được phủ áo đều hỗn hợp 
gia vị và dầu oliu. | Cho khay nướng vào lò nướng và nướng 
khoảng 25-30 phút cho đến khi khoai tây vàng giòn bên ngoài 
và chín mềm ở bên trong.

Cách thực hiện xốt Bơ Aioli:

Cắt bơ làm đôi theo chiều dọc. Bỏ phần hạt bơ. Tách  bơ ra 
khỏi vỏ và đặt phần ruột bơ trên thớt. Cắt bơ thành những 
miếng khoảng 1-inch và bỏ bơ vào máy sinh tố. | Cho thêm 
kem chua, húng quế, tỏi, nước chanh, ớt bột dạng vảy và một 
ít muối tiêu vào máy sinh tố sau đó xay cho đến khi mịn.  | 
Nếm  thử  và điều chỉnh với muối và nước chanh nếu thấy cần 
thiết. Nếu hỗn hợp quá đặc, thêm một muỗng cà phê nước và 
khuấy đều cho đến khi mịn. | Dùng với khoai tây nướng khi 
còn ấm.

Thành phần dinh dưỡng trong 1 khẩu phần ( chỉ cho xốt aioli): Năng lượng 98, 
Chất béo: 9 g, Cholesterol: 5 mg, Natri: 202 mg, Carbohydrates: 5 g, Chất xơ: 3 
g, kaki: 257  mg, Đạm: 1 g, Vitamin C: 11%

Thành phần dinh dưỡng trong 1 khẩu phần ( chỉ riêng với khoai tây nướng): 
Năng lượng: 134 Chất béo: 5g Natri: 202mg,Vitamin C: 38%, Carbohydrates: 
20g Chất xơ: 2g, Đạm: 2g ,Potassium: 11mg, Đườngr: 0.5g, Đạm 2g, Vitamin A: 
0% , Vitamin C: 8% , Canxi:1% , Sắt: 4%

Bạn yêu thích công thức nấu ăn, 
hãy vào đây?
Đăng nhập vào trang PotatoGoodness.com để nhận 
công thức nấu ăn với khoai tây qua email hàng 
tuần. Chuyển email cho những người khác và 
khuyến khích họ đăng ký!

S
Ổ

 T
AY

 D
IN

H
 D

Ư
Ỡ

N
G

 K
H

O
A

I T
Â

Y
 | 

20
15



POTATO
PROUD

Hãy tự hào rằng: khoai tây tốt cho bạn! vào trang 
PotatoGoodness.com để tải hàng loạt “Potato Proud” để 
chia sẻ trên mạng xã hội.



CÁC 
THAM KHẢO



CÁC THAM KHẢO
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USPB
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Sarah Reece

Email: sarah@potatoesusa.com

Địa chỉ: 

Hội Đồng Khoai Tây Hoa Kỳ
4949 S. Syracuse St., #400
Denver, CO 80237

Điện thoại:  (303) 369-7783

   Đăng nhập vào trang PotatoGoodness.com để nhận công 

thức nấu ăn với khoai tây qua email hàng tuần. Chuyển email 

cho những người khác và khuyến khích họ đăng ký!

       Bạn yêu thích công thức nấu ăn, hãy vào đây?
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Festive Papa Tapas
 99 calo cho moãi phaàn aên, 
töôi ngon, khoâng chöùa gluten, 
đầy đủ các vitamin và khoáng chất

Haõy goïi khoai taây thuoân daøi

Để khám phá các món ăn lành mạnh và hiện đại từ khoai tây với thời gian chế biến 
trong vòng 30 phút hoặc ít hơn, hãy vào trang potatogoodness.com

Nhöng xin ñöøng goïi khoai taây gaây maäp
hoaëc haáp daãn
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