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Gợi Ý Những Cách Giúp Quý Vị Tăng Cân  
Tips to Help You Gain Weight 
Tiểu Đường và Thai Nghén Diabetes and Pregnancy 

 
1. Nếu quý vị cảm thấy mau no trong bữa ăn, hãy ăn chậm lại. Chờ đến cuối bữa 

ăn mới uống nước. Hãy nghĩ đến thức ăn trước hết. 

2. Gia tăng lượng chất đạm và mỡ trong vấn đề ăn uống của quý vị. Như thế sẽ 
tăng thêm nhiệt lượng (calories) mà không tăng thêm carbohydrates (bột và 
đường) – Xem các thí dụ ở trang 2. 

3. Cố đừng ăn no những loại thức ăn có ít nhiệt lượng như rau, sà lát, súp trong, 
hoặc loại thức uống kiêng cữ ít đường (nhất là những loại thức uống có chất 
caffeine). 

4. Không bao giờ bỏ bữa ăn chính hoặc phụ. Ngay cả dù quý vị không thấy đói, 
thai nhi trong bụng vẫn cần chất dinh dưỡng để tăng trưởng và phát triển.   

5. Nhờ người khác giúp làm việc nhà, nấu ăn, và giữ trẻ. Thì giờ nghỉ ngơi thoải 
mái có thể giúp tăng cân. Nếu quý vị không có ai có thể nhờ giúp thì có thể cần 
dùng nhiều loại thức ăn nấu sẵn hơn.  

6. Cố ngủ đầy đủ. Cách hay nhất để ngủ ngon trong đêm là bằng cách tập những 
thói quen hữu ích cho giấc ngủ. 
• Giữ đúng giờ thường lệ đi ngủ và thức dậy. 
• Trước khi đi ngủ uống sữa ấm và ăn nhẹ. 
• Chỉ dùng phòng ngủ để ngủ. Xem TV, đọc sách, hoặc sử dụng máy điện 

toán ở phòng khác.  

7. Tập thể dục có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhưng có thể khiến 
quý vị giảm cân dù không muốn. Yếu tố chính là chỉ tập thể dục vừa đủ cho sức 
khỏe và không để giảm cân. Nếu thấy xuống cân, quý vị có thể cần bớt tập thể 
dục để ‘tiết kiệm’ nhiệt lượng (calories). 
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Thí Dụ về Chất Đạm và Mỡ 
Trứng • Cắt nhỏ trứng luộc chín cho

thêm vào xà lách trộn và các
món hầm.

• Chọn những món trứng như
trứng chiên (tráng) hoặc bánh
quiche.

Đậu Hũ • Cho thêm vào súp hoặc trứng
bác (khuấy nát).

• Dùng làm món chính hoặc trong
những món xào.

Phô Mai • Cho thêm phô mai bào vụn vào
xà lách trộn, súp, các loại nước
sốt, món hầm, khoai tây, và
pasta.

• Nướng chảy phô mai trên bánh
mì hoặc bánh lạt nguyên chất.

• Ăn táo với phô mai.

Sữa • Cho thêm sữa bột vào các món
hầm, ổ thịt bằm, hoặc các loại
bánh nướng ở nhà.

• Dùng sữa nguyên chất hoặc 2%.

Sữa chua 
(da ua), trơn 
(nhiều chất 
béo) 

• Trộn với trái cây tươi và hạnh
để ăn vặt.

• Có thể dùng thay cho kem chua.

Bơ 
Margarine 

• Trét thêm trên bánh mì nướng,
bánh mì kẹp, và rau.

• Cho thêm vào súp, khoai tây,
cereal nóng, cơm, và nui.

• Dùng để chấm hải sản.

Bơ lạc (đậu 
phọng) 
Các loại bơ 
hạnh khác 
Các loại bơ 
hạt 

• Trét lên bánh mì kẹp, bánh mì
nướng, bánh lạt nguyên chất,
hoặc những lát trái cây.

• Dùng trong những loại bánh
nướng lành mạnh.

• Dùng để chấm rau sống.

Sốt 
mayonnaise 
Quả bơ 

• Dùng trong các loại nước sốt và
nước chấm.

• Dùng trong bánh mì kẹp.
• Trộn với thịt, trứng luộc chín,

hoặc cá để làm nhân kẹp trong
bánh mì.

• Dùng trong pasta hoặc xà lách
trộn.

Các loại 
hạnh và hạt 

• Dùng để ăn vặt.
• Rắc trên bánh pudding không bỏ

đường hoặc sữa chua.
• Nghiền nát và trộn vào các món

hầm, ổ hoặc những lát thịt bằm
hoặc và các món rau.

Kem Chua • Dùng làm gia vị, trong các loại
nước sốt và nước chấm.

• Dùng với khoai tây và súp.

Hạt flax xay  
Hạt chia 
Mộng lúa mì 

• Rắc lên cereal nóng nguyên
chất hâm từ từ.

• Cho thêm vào những loại bánh
nướng lành mạnh.

• Dùng thay cho bánh mì vụn.

Kem đánh 
tơi không 
thêm 
đường 
Kem lỏng 

• Cho lên trên xô cô la nóng không
có đường.

• Dùng để chấm trái cây tươi.
• Cho lên trên các món tráng

miệng ít đường, chẳng hạn như
Jell-O hoặc bánh pudding.

Các loại đậu 
(đậu hạt khô, 
đậu tươi, và 
đậu lăng) 

• Đậu bỏ lò hoặc đậu hầm cay.
• Dùng đậu nấu trong súp, món

hầm, và pasta.
• Dùng đậu xay để chấm rau.

Thịt 
Cá 
Gà vịt 

• Dùng làm món chính.
• Cho vào món hầm, súp, và xà

lách trộn.
• Dùng trong bánh mì kẹp và trứng

chiên (tráng).


