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Một khởi xướng của Bộ Y tế NSW; Bộ Giáo dục và Đào tạo NSW; ban Thể Thao và Giải trí thuộc Cộng đồng NSW và Tổ 
chức Tim.

N
SW

 D
ep

ar
tm

en
t o

f H
ea

lth
 ©

 2
01

0 
SH

PN
: (

C
H

A
) 1

00
16

8

Quý vị có biết?
  Tại NSW, hơn 85% trẻ em ở tuổi đi học không ăn đủ lượng 
rau quả hàng ngày theo như đã khuyến nghị.

  Nghiên cứu cho thấy rằng xem TV nhiều có liên hệ đến việc 
trẻ em và thiếu niên uống nhiều nước ngọt và không ăn đủ 
rau quả và trái cây.

  Trái cây và rau quả là nguồn đáng kể để cung ứng vitamin, 
chất khoáng và chất xơ trong chế độ ăn uống.

  Ăn trái cây và rau quả mỗi ngày giúp trẻ em và thiếu 
niên lớn mạnh và phát triển, tăng cường sinh lực và có 
thể giảm nguy cơ của nhiều bệnh mãn tính - chẳng hạn 
như bệnh tim, cao huyết áp, một số dạng ung thư và tình 
trạng dư cân hoặc béo phì.

Trẻ em và thiếu niên cần bao nhiêu khẩu 
phần?
Mỗi ngày tất cả chúng ta cần ăn các loại trái cây và rau quả 
màu sắc khác nhau – cả dạng sống và nấu chín. Lượng hàng 
ngày được khuyến nghị cho trẻ em và thiếu niên sẽ tùy vào 
tuổi tác, khẩu vị và mức hoạt động của các em – xem bảng 
dưới đây.

Tuổi 
(tuổi)

Trái cây
(khẩu phần/ngày*)

Rau quả 
(khẩu phần/ngày#)

4-7 1-2 2-4

8-11 1-2 3-5

12-18 3-4 4-9

*   Một khẩu phần trái cây là 150 grams (tương đương 1 trái táo cỡ vừa; 2 miếng 
nhỏ hơn (ví dụ trái mơ); 1 tách trái cây đóng hộp hoặc xắt nhỏ; ½ tách (125ml) 
99% nước trái cây không thêm đường; hoặc 1½ muỗng [muỗng canh] trái cây 
khô).

#   Một khẩu phần rau quả là 75 grams (tương đương ½ tách rau quả nấu chín; 1 
củ khoai tây cỡ vừa; 1 tách rau quả trộn; hoặc ½ tách đậu nấu chín (đậu lăng 
[lentils], đậu bi hoặc đậu khô).

Trái cây tươi là lựa chọn tốt hơn nước  
trái cây
Trong khi trái cây nguyên quả có chứa một số đường thiên 
nhiên làm cho có vị ngọt, nó cũng có nhiều vitamin, chất 
khoáng và chất xơ, giúp no bụng và bổ dưỡng hơn là một ly 
nước trái cây.

Một ly nhỏ nước trái cây cung ứng cho trẻ em lượng vitamin 
C hàng ngày theo như được khuyến nghị. Rủi thay, nhiều trẻ 
em thường xuyên uống nhiều nước trái cây và việc này có thể 
góp phần làm cho các em dư cân.

5 cách thức 
hướng đến 
lối sống  
lành mạnh

Giảm ăn vặt và 
chọn các món ăn 
lành mạnh hơn

Tắt TV hoặc 
máy vi tính và 
nên vận động

Nên vận động 
mỗi ngày

Chọn  
thức uống 

là nước

Ăn nhiều trái cây  
và rau quả

“Trẻ em có thể cần thử các 
loại rau quả và trái cây mới

tới 10 lần trước khi các em chịu ăn”

Ăn nhiều trái cây  
và rau quả

tiếp qua trang sau  

VIETNAMESE
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Cách thức để giúp trẻ em và thiếu niên ăn 
nhiều trái cây và rau quả
Ăn nhiều trái cây và rau quả mỗi ngày có thể là việc khó khăn. 
Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta dễ ăn hơn nếu 
các thứ này có sẵn để ăn.

Trẻ em có thể cần thử trái cây và rau quả mới tới 10 lần trước 
khi chịu ăn. Vậy hãy kiên nhẫn và tiếp tục đưa cho các em. 
Cũng giúp ích nếu các trái cây và rau quả này được chuẩn bị 
và bày dọn theo các cách khác nhau và sáng tạo.

Vài gợi ý để thử:
  Mời cả gia đình vào việc chọn lựa và chuẩn bị trái cây và 

rau quả.

  Chọn trái cây và rau quả đang mùa – chúng có vị ngon 
hơn và thường rẻ hơn.

  Để sẵn một tô trái cây tươi trong nhà.

  Hãy sáng tạo trong cách thức chuẩn bị và bày dọn trái 
cây và rau quả, chẳng hạn như sống, xắt lát, bào, nấu vi 
ba, nghiền hoặc nướng lò; bày dọn các trái cây và rau quả 
khác màu sắc hoặc bày dọn trong các dĩa hoặc tô khác 
nhau.

  Có trái cây và rau quả trong mọi bữa ăn. Ví dụ như, thêm 
rau quả nấu mịn, bào hoặc băm nhỏ vào sốt pasta, bánh 
mì burger kẹp thịt, món trứng rán, món xào và súp, và 
thêm trái cây vào ngũ cốc (cereal) ăn sáng.

  Ăn vặt trái cây và rau quả. Thử ăn trái bắp; khoai tây 
nướng lò với phó mát ít béo; bắp rang trơn (không có bơ 
và không có tẩm đường hoặc muối); rau quả băm nhỏ 
với sốt salsa, hummus hoặc sữa chua, trái cây hầm; bánh 
vụn trái cây (fruit crumble); trái cây đông lạnh; hoặc bánh 
bông lan nhỏ làm với trái cây hoặc rau quả.

  Thử kèm trái cây hoặc rau quả khác nhau trên bánh mì 
nướng – như chuối, nấm hoặc cà chua.

  Thêm trái cây xắt nhỏ hoặc trái cây nấu mịn vào trong sữa 
chua (yoghurts) không mùi vị.

  Làm món sinh tố xay với trái cây tươi, đông lạnh hoặc 
đóng hộp (trong nước trái cây thiên nhiên hoặc không có 
đường); trộn với sữa chua và sữa ít béo.

  Xắt trái cây hoặc các thanh rau quả để xếp vào hộp ăn trưa.

  Vào mùa hè, đông lạnh trái cây trong que ghim (hoặc trộn với 
sữa chua trước khi đông lạnh) để làm món ăn vặt giải khát.

  Làm món tráng miệng có trái cây (như bánh vụn trái cây 
hoặc trái cây nướng, trụng hoặc hầm) và dọn với kem 
trứng sữa (custard) ít béo.

  Luôn để sẵn trái cây tươi để làm thức ăn vặt tiện lợi – luôn 
để một tô đầy trái cây trên bàn, và để một hộp trái cây xắt 
sẵn trong tủ lạnh.

Muốn biết thêm chi tiết và gợi ý về việc ăn uống lành mạnh 
và vận động thể lực, xem www.healthykids.nsw.gov.au


