
Thưc phâm khuyên dung cho cac Bênh chuyên hoa 
thương thây

Dân nhâp

Cac bênh chuyên hoa thương phat hiên tuy theo cach ăn uông. Cac khao sat về Dich tê hoc 
cho thây cac bênh nay liên hê chăt chẻ vơi khu vưc môi trương sinh sông ( Á châu, Băc My 
hay Âu châu).

 Cac bênh chuyên hoa thương thây chủ yêu đươc ghi nhân gôm cac bênh như qua cân, tiêu 
đương loai II không tuy thuôc chât insuline, cac bênh tim mach.

Qua cân – Lơi khyên

Qua cân ở đây chỉ đề câp đên cac trương hơp qua chỉ sô cân lương ( khởi đâu của beo 
phi ). Đo la bênh dinh dương thương thây nơi cac quôc gia đươc kỷ nghê hoa. Bênh nay la 
hê qủa của mât quân binh về năng lương, năng lương qua thưa đươc lưu trữ dươi dang 
mơ, beo.

Lơi khuyên cơ ban dưa trên Khoa tri liêu băng cach ăn uông. Khoa nay thoa nhân môt chê 
đô thưc phâm thâp về nhiêt năng :

- điều hoa thơi khoang ăn uông ( tôi thiêu ba bưa môi ngay ),
- tranh cac cam giac về đoi hay khat,
- duy tri nguôn thưc phâm đa dang tôi đa chủ yêu châp nhân thưc phâm chưa nhiều 

sơ sơi ( rau xanh ) va cac thưc phâm chưa chât đam ( sưa giam kem va cac dân 
xuât, đâu hủ, long trăng trưng đo la cho ngươi ăn chay,con đôi vơi ngươi ăn măn 
gôm thit it mơ, ca.. Cac thưc ăn khac nên dung vơi lương giơi han nhưng phai đủ vi 
chung rât cân thiêt trong khoang thơi gian ngăn han. Chủ yêu cac thưc phâm đo gôm 
cac loai như :

- đương gluxit phưc tap ( tinh bôt tư cac chât bôt va cac ngũ côc thô chăng han như 
gao lưc, lua mi, lua mach ).

- trai cây đê co sinh tô C, sơ sơi va đương glucose.
- cac loai dâu thưc vât va cac hat chưa dâu ( hanh nhân, hat phỉ ) đê co sinh tô E va 

cac axit bao hoa chinh yêu.
- cac chê phâm tư  sữa đê co vôi canxi va sinh tô B12, đo la nguôn chinh cho ngươi ăn 

chay.

Nguyên tăc la cư cac thưc uông ngot đương, banh ngot, kem va ca rem.

Ngoai ra tăng thêm diên thê thao, cac yêm trơ tâm lý thương xuyên la những yêu tô đang kê 
đi đôi vơi chê đô tri liêu ăn uông.

Tiêu đương -  Lơi khuyên

Tiêu đương co đăc điêm la lương glucoza huyêt tăng cao. Đo la chưng bênh rât phổ quat 
gôm khoang 80 – 88% laa tiêu đương không tuy insuline ( loai II ) vaa khoa ng 18 – 20% la 
loai tuy thuôc insuline ( loai I ).

Tiêu đương loai I co dăc điêm la tiêt xuât insuline bi khiêm khuyêt. Sư thiêu hut insuline la 
nguyên do lam cho glucoza huyêt cao, hê qủa la glucoza không vao đươc tê bao, xao trôn 



phân ly glucoza gan, tai tao amino axit cơ băp va glyxerol ( phat xuât tư triglyxerit ). Điều tri 
tiêu đương loai I nay chủ yêu la tiêm câp thêm insuline.

Tiêu đương loai II đươc biêt đên nhiều không tuy insuline vơi đăc điêm la co sư khang cư  tê 
bao vơi tac đông của insuline ở binh diên cơ băp, gan lam cho gan san xuât qua đô glucoza 
măc dâu co sư tiêt xuât insuline thương xuyên. Tiêu đương loai II nay luôn luôn đi đôi vơi 
qua cân, beo phi va yêu tô gia đinh. Tiêu đương nay cũng thương găp nơi ngươi lơn tuổi, 
beo phi thương cao huyêt ap, cao mơ trong mau. Kiêng cữ ăn la giai đoan đâu va giai đoan 
cưc kỳ quan trong đê điều tri.

Bang dươi đây gôm cac lơi khuyên chanh theo cach điều hoa ăn uông cho bênh tiêu đương 
va thanh phân gluxit trong thưc ăn.

      Lơi khuyên chanh trương hơp tiêu đương

• Lơi khuyên tông quat

Thưc phâm gân nhât  thưc phâm khuyên dung cho moi ngươi dân :

- duy tri cân năng binh thương
- giam mơ beo va cholesterol trong thưc ăn
- tăng nguôn sơ sơi
- thưc ăn quân binh
- giaa m đương gluxit «  nhanh «  ( che, banh ngot, keo, mât, chocolat, carem, 

trai cây khô... )
- trai cây tươi nguyên ( tao, đao, dưa )
- rau xanh
- bôt va gao lưc
- sữa giam kem
- pho mat
- giơi han ăn nho va chuôi qua chin

• Lơi khuyên riêng

Tiêu đương loai I

- Thơi khoang đêu đăn giưa cac bưa ăn chinh va ăn nhe
- Nguôn gluxit chỉ cao khoang 50 đên 60 % lương nhiêt năng
- Giơi han tôi đa ăn cac loai đương « nhanh «  ( 20 – 30g môi ngay ) vaa chỉ ăn vao 

cuôi  bữa ăn nhiều.
- Thê thao

Tiêu đương loai II 

      - Giơi han nguôn nhiêt năng đê đat đươc cân năng binh thương

 

Thanh phân đương gluxit trong cac thưc phâm chanh ( băng g cho 100g thưc 
phâm )

- Trai cây                                                                                          g / 100g

Dâu tây, ngây dâu, dưa tây                                                               7



Mơ,mân, cam, quit                                                                           10
Dưa                                                                                                   15 
Anh đao, lê                                                                                        15
Nho                                                                                                    17
Chuôi chin mui                                                                                   24

- Rau đâu

Rau tươi trung binh                                                                           5
Khoai lang tây                                                                                    20
Đâu lăng ( tươi )                                                                                56
Đâu khô va đâu Ha lan ca ( tươi )                                                     60

- Bôt

Bôt sơi chin va cơm                                                                           20
Banh mi lưc, banh mi co cam                                                            50
Banh mi bôt trăng                                                                              55
Bôt va bôt hôt                                                                                     75
Bôt sơi tươi va gao                                                                             80

- Sữa va pho san

Sữa tươi                                                                                              5
Yaourt                                                                                                  5
Phomat, thuysĩ con, phomat trăng                                                       0 đên 5

        

Dinh dương, mơ đam huyêt tương, bênh tim mach
Dữ kiên tổng quat theo Dich tê hoc

Cac khao sat dich tê hoc cho phep xac đinh cang ngay cang kha chinh xac cac yêu tô chi 
phôi bênh tim mach.

Cac yêu tô chanh la :

- yêu tô di truyền
- yêu tô sinh môi
- bât thương trong dinh dương
- thuôc la
- cao mau mach
- cac yêu tô nguy hai khac

Chưng minh cho thây co môt liên  hê chăt chẽ giưa mơ cholesterol huyêt trung binh va 
biên cô bênh tim thiêu mau cuc bô. Nhiều khao sat cũng cho thây anh hưởng của 
cholesterol huyêt thâp của cac cholesterol thưc vât trên LDL-cholesterol (cholesterol xâu) 
trong mau. AA nh hưởng sẽ hữu hiêu hơn nêu chung đươc dung luc cơm trưa va tôi, anh 
hưởng gâp bôi cho ai  ăn  thưc phâm co sơ sơi. Lam giam LDL- cholesterol rât co lơi cho 
sưc khoẻ.



Lơi khuyên

- giơi han nguôn axit beo bao hoa ( mơ tư đông vât ) ưu tiên cho cac axit beo đơn hay 
đa không bao hoa

- tăng phân ăn co nhiều sơ sơi ( đương gluxit phưc tap ) vaa vi dương tô (  cac sinh tô 
va muôi khoang ) hiên diên trong trai cây, rau đâu, ngũ côc thô

-  hoat đông thê thao ngoai viêc lam ( khi công, đi bô...) khoaa ng 2 đên 3 tiêng môi 
tuân

Bang sau đây cho thây lương cholesterol ( mg/ 100g ) của vai loai thưc phâm

       Sữa va cac dân xuât

 Sữa giam kem                                                                                              0
 Sữa con nữa kem                                                                                       10
 Sưa nguyên                                                                                                10
 Kem  tươi                                                                                                   110
 Kem giam                                                                                                    70
 Bơ                                                                                                              250
 Yaourt nguyên hay yaourt thêm hương vi trai cây                                      10
 Yaourt 0%                                                                                                      0
 Phomat trăng 0%                                                                                           0
 Phomat trăng 20%                                                                                       10
 Phomat trăng 40%                                                                                       35
 Petits suisses 30%                                                                                       15
 Petits suisses 40%                                                                                        25
 Petits suisses 60%                                                                                        46
 Kem trang miêng giam chât beo                                                                   vêt
 Phomat dê tươi                                                                                             20
 Phomat dê ban khô ( loai thoi nho,loai thoa tro )                                          80
 Phomat dê khô ( loai cuc )                                                                           100

Phomat giam chât beo :

 Loai Edam 30%                                                                                             50
 Loai Camembert 30%                                                                                    40
 Phomat nâu long dươi 25% chât beo                                                            30
 Edam thông dung 40%                                                                                  70
 Camembert 45%                                                                                            60
 Gouda                                                                                                           110
 Comtee                                                                                                           120
 Roquefort                                                                                                      110
 Brie                                                                                                                  80
 Munster                                                                                                           90
 Trung binh cac loai phomat kê trên nâu chin                                                 90
 Thưc phâm rau đâu không có cholesterol chut nao                                   0
 Trưng nguyên                                                                                               500
 Long đo trưng                                                                                              1480
 Long trăng trưng                                                                                               0



Kêt luân
Thưc phâm hay thưc ăn co anh hưởng không chôi cai đên sưc khoẻ. Do đo rât quan trong 
co nguôn cung câp quân binh điều ma cơ thê cân đên.

Cho ngươi ăn măn môt chê đô thưc phâm co nhiều trai cây, rau đâu va ngủ côc thô  đủ đap 
ưng thương nhât về đương, đam, dâu, sinh tô va muôi khoang. Thưc phâm bổ sung ( sinh 
tô, muôi khoang, axit beo không bao hoa...) chỉ khuyên dung trong những trương hơp đăc 
biêt như co thai, cho bu, ngươi lơn tuổi, ngươi bênh, thiêu niên, vân đông dai sưc vv..

Môt chê đô ăn chay sưa- trưng-rau đâu tương đôi thay đổi cũng kha quân binh về  phương 
diên dinh dương không cân dung đên thưc phâm bổ sung thương ngay. Trong môt khao sat 
đôc lâp nôi bô săp đươc ân hanh cho thây co lương cao sinh tô thuôc nhom B ( đăc biêt sinh 
tô C va axit folic ) nơi ngươi ăn chay thương va tuyêt đôi so vơi ngươi ăn măn. Tuy nhiên co 
lơi  khuyên cho ngươi ăn chay gôc Á châu ăn lat bơt muôi măn.

Như vây nên ăn thay đổi, chon đô ăn tươi nêu co thê đươc va không nên ăn cac mon đa lam 
săn trươc, đô đông lanh hay đô cât giữ trong tủ lanh. Tac đông của cac sinh tô chông oxy 
hoa ( sinh tô C, E va cac carotenoid ) sẽ giam vơi thơi gian. Sinh tô C sẽ bi hủy khi đun nâu. 


