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Các Loại Thức Ăn nên Tránh Khi Bị Khó Nuốt 
Chứng Khó Nuốt Thường Lệ 
Foods to Avoid When Having Trouble Swallowing 
Dysphagia Regular 
 
Các loại thức ăn này có thể khô, dính, hoặc, có xơ: 

 Các loại thịt khô, cứng, hoặc có xơ (kể cả 
những dải thịt heo sấy (bacon) 

 phô mai nóng chảy, kéo sợi 

 bánh mì dai (bánh bagel, bánh mì que) 

 bí (loại có sợi) 

 trái cây khô 

 bơ lạc (đậu phọng)  

 khoai tây khô nghiền 

 bánh mì trắng, ổ bánh tròn, bánh mì Pháp 

 bột yến mạch khô 

 khoai tây để nguyên vỏ 

Các loại thức ăn sau đây có xớ lẫn lộn, (tức là chất 
lỏng và chất đặc trộn lẫn với nhau): 

 mì, phở hoặc súp rau  
Trộn đều hoặc lọc hết súp. 

 ngũ cốc (cereal) nguội trộn với sữa  
Thay vì thế, để ngũ cốc ngấm sữa, rồi chắt đi phần 
sữa thừa. 

 Jell-O có trộn những miếng trái cây hoặc rau  

 rau trộn (trái cây, rau, macaroni, v.v.) 

 bắp cải thái sợi trộn sốt mayo (coleslaw) 

 trái cây không chắt nước (nước cốt trái cây hoặc 
nước đường) và rau đóng lon không chắt nước 

 da ua trộn với những miếng trái cây 
Hãy ăn da ua trơn, va ni, hoặc da ua với nước cốt 
trái cây. 

 các món kho, cà ri, hầm, và những món khác có 
nhiều nguyên liệu và nước dùng trong (nấu đến 
khi có xớ đều nhau hoặc có nước sốt đặc kết dính) 

Những loại thức ăn này tự nhiên có vỏ cứng và 
phần trong có nhiều nước, làm cho có xớ lẫn lộn: 

 bắp (ngô) 

 nho, dứa (thơm), cà chua, dưa hấu, cam tươi, 
hoặc các loại trái cây khác có tép nước chua  

 đậu đũa xanh 

 đậu hạt 

 táo để nguyên vỏ và khoai tây để nguyên vỏ 
Hãy gọt vỏ trước khi ăn. 

Những loại thức ăn này không kết dính với nhau 
(không liền lạc), hoặc lan  khắp miệng mà không kết 
lại thành một khối tròn nhỏ khi nhai: 

 cơm trắng  

 bắp (ngô) 

 đậu hạt 

 bánh lạt khô, bánh bích quy, và bánh bắp (ngô) 

 thịt bằm không có nước sốt thịt 

 rau sống và trái cây 

 táo để vỏ hoặc đã gọt vỏ 

 ngũ cốc nguội có các loại hạnh (muesli, granola) 
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