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Một yếu tố quan trọng của Thực Dưỡng 
(Macrobiotics) là mỗi người chúng ta không 
ai giống nhau. Chúng ta được sinh ra, lớn 
lên trong những hoàn cảnh khác nhau,  làm 
việc và  sống trong những môi trường cũng 
khác nhau - thậm chí ngay cả bạn và người 
hàng xóm cũng sống trong những môi 
trường khác biệt tùy vào, ví dụ như , nhiệt 
độ máy lạnh mà mỗi người sử dụng là bao 
nhiêu...

Bởi vì mỗi người trong chúng ta là không ai 
giống ai, nên Thực Dưỡng không đề nghị 
cùng một chế độ ăn cho tất cả mọi người. Với 
ý nghĩa này, thực sự là không có cái thứ gọi là 
một “chế độ ăn uống thực dưỡng cho tất cả” 
để làm theo, chỉ có thể hướng dẫn chế độ ăn 
uống rộng mà chúng ta thích ứng sao cho 
phù hợp với bản thân mỗi người.
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Trước khi đi vào các chi tiết của hướng dẫn này, tôi muốn nhấn mạnh 4 nguyên tắc quan trọng:

1. Mô hình ăn uống

Điều này đề cập đến những loại thực phẩm nào tạo nên chế độ ăn uống của bạn. Ví dụ với nhiều người 
trong xã hội hiện đại, thịt là thức ăn chính của họ. Một số khác có ý thức về sức khỏe  ăn salad làm thức ăn 
chính. Một số ăn chủ yếu là trái cây. Và như vậy, có những chế độ ăn uống khác nhau.

       Macrobiotics đề nghị một mô hình ăn uống như sau:

 50 - 60% các loại ngũ cốc nguyên cám
 25 - 30%  rau
             10 - 15%  thực phẩm giàu protein (chủ yếu là từ thực vật, chẳng hạn như đậu, các sản phẩm của đậu và đậu lăng)
             5%   súp
             Một số lượng nhỏ các loại thực phẩm khác.

Mô hình (pattern) là điều quan trọng nhất. Ngay cả khi bạn không thể kiểm soát được chất lượng thực 
phẩm, như khi bạn ăn trong nhà hàng, bạn vẫn có thể lựa chọn  mô hình. Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về 
mô hình này trong phần dưới đây.

2.  Chất lượng

Nếu có thể, ăn các loại thực phẩm tự nhiên và hữu cơ đã được trồng và sản xuất  tự  nhiên, không sử dụng 
các loại phân bón hóa học, hormornes tăng trưởng...

Với các thực phẩm chế biến như nước tương, miso, giấm... tốt nhất là ăn những loại đã được xử lý theo 
phương pháp truyền thống - ví dụ như,  nước tương và miso làm bằng cách lên men tự nhiên – không sử 
dụng loại rút ngắn thời gian theo phương pháp hiện đại.
         
3. Sự đa dạng.

Ăn nhiều loại thực phẩm, bởi vì các loại thức ăn khác nhau nuôi dưỡng bạn theo những cách khác nhau. Ăn 
các loại thức ăn khác nhau ngay cả khi điều này đôi khi phải “hy sinh” về chất lượng. Ví dụ, nếu bạn có thể 
chỉ có được cà rốt và bông cải xanh hữu cơ, nó không có nghĩa là bạn chỉ ăn cà rốt và bông cải, các loại rau 
khác cũng quan trọng.
               
 4.  Điều chỉnh khí hậu

Người dân sống ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng cần ăn khác  những người sống ở khu vực mát hoặc ôn đới. 
Điều này là hiển nhiên. Vậy mà, nhiều người không tuân thủ nguyên tắc này chút nào. Ví dụ như người dân 
ở vùng khí hậu lạnh ăn trái cây nhiệt đới và các loại gia vị, người trong vùng nhiệt đới ăn cá khí hậu lạnh 
như cá hồi.

Những người bị bệnh nghiêm trọng, cần phải cân nhắc đặc biệt. Họ phải điều chỉnh tình trạng cơ thể của họ 
(khí hậu nội bộ). Trong một số trường hợp có thể yêu cầu mọi người trong vùng nhiệt đới ăn theo chế độ ăn 
uống khí hậu ôn đới, hoặc ngược lại. Nếu bạn có một căn bệnh, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của một 
cố vấn. Nếu bạn không tìm được người nào để hỏi, hãy nghiên cứu sâu hơn để có một sự hiểu biết tốt về âm 
- dương.

Trong các cuộc thảo luận về các loại thực phẩm cụ thể sau đây, tôi sẽ cung cấp  các ví dụ làm thế nào để thích 
ứng với hướng dẫn chế độ ăn uống ở khu vực nhiệt đới.



7 

Ngũ cốc nguyên cám chính: gạo lứt, lúa mì lứt, kê lứt, bobo lứt, 
yến mạch, kiều mạch, quinoa...
Rau củ chính: [Rễ] cà rốt, củ cải, củ sen, ngưu bàng, sắn dây... 
[Mọc ngang mặt đất] bắp cải, bông cải, bí đỏ, hành tây...[Rau] 
cần tây, tía tô, bồ ngót,  rau cải, poarô, ngò, rau má, chùm ngây, 
xà lách...
Đậu: đậu đỏ, đậu gà, lentil, đậu nành lên men hoặc đậu phụ...
Rong biển: phổ tai, nori, hijiki, wakame...
Trái cây đúng mùa: gấc, bơ, táo, cherry, các loại dâu...
Cá dùng ít: cá nhỏ, cá cơm, cá chép, tép
Thực phẩm phụ: muối mè, bơ mè, mơ muối, nước tương (tam-
ari, shoyu), tương miso, tekka, rau củ muối/ngâm tương...
Gia vị: muối biển, đường thô, đường thốt nốt, gia vị dashi nấm 
rong biển, gừng, tỏi, nghệ, hành củ, hành lá, ngò, húng quế...
Đồ uống: trà già, bồ công anh, cà phê ngũ cốc, trà đậu đỏ, trà 
gạo lứt rang, trà mu, trà bông cúc...

50-60%
ngũ cốc nguyên cám

tiêu chuẩn ăn thực dưỡng

5%
súp miso

25-30%
rau củ

5-20%
đậu & rong biển

thỉnh thoảng có thể ăn:
Cá - trái cây đúng mùa
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HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĂN THỰC DƯỠNG 

 Như đã đề cập ở trên, không có quy tắc cố định trong cách ăn thực dưỡng, chỉ hướng dẫn mở rộng như sau:

|50 - 60% : hạt cốc nguyên cám
Các loại ngũ cốc thực sự là “thực phẩm của con người”. Chúng là các loại thực phẩm duy nhất chúng ta có 
thể ăn hàng ngày sau khi chúng ta chấm dứt việc nuôi con bằng sữa mẹ và không bị bệnh. Ngoài ra có nhiều 
lý do để tin rằng nền văn minh của loài người đã được phát triển là nhờ ăn các loại ngũ cốc và học cách sử 
dụng lửa, bao gồm cả nấu ăn.

                 Các loại ngũ cốc thường được ăn bao gồm:

                        Gạo nâu (ngắn, trung và dài hạt), gạo nếp
                        Đại mạch (Barley) hoặc Bobo (Hato Mugi)
                        Lúa mì
                        Ngô
            Yến mạch
                        Kiều mạch

Ngũ cốc có thể được nấu chín khô như gạo, hoặc ướt và mềm như cháo,  và thường ăn vào bữa ăn sáng.
Nói chung, tốt hơn là  ăn ngũ cốc nguyên hạt, hơn là vỡ hạt như yến mạch cán (rolled oat) và  bột bắp (po-
lenta), hoặc các sản phẩm từ  bột như bánh mì và mì sợi. Tuy nhiên, lúa mì thường được ăn dưới dạng  sản 
phẩm bột bởi vì lúa mì toàn phần  rất cứng và dai.

Sản phẩm bột nướng, bao gồm bánh mì thông thường, bánh ngọt, bánh pastry và bánh pizza - và đặc biệt là 
sản phẩm cứng và khô như bánh quy - tốt nhất là nên tránh hoặc giảm thiểu.

Mì sợi cũng như bánh mì được nấu chín trong một thời gian ngắn, giống như bánh kếp, bánh mì chapati và 
prata Ấn Độ hoặc bánh  bao hấp Trung Quốc, tốt cho sức  khỏe hơn và phù hợp với khí hậu nhiệt đới

  Đối với các vùng khí hậu nhiệt đới, các loại ngũ cốc thích hợp nhất là:
                       
  Gạo lứt nâu- hạt dài, hạt trung bình;  gạo ngọt
                        Đại mạch
                        Kê
                        Ngô

Ngoài ra, các loại củ giàu tinh bột như khoai, khoai lang và khoai mì thỉnh thoảng có thể ăn thay thế ngũ cốc 
nguyên hạt.

Đại Mạch - Lúa Mạch (Barley)
Barley được trồng trên vùng cao nguyên, khí hậu lạnh nên không 
bị các loài sâu bọ, nấm mốc tấn công. Barley có chứa 67% tinh bột, 
12.8% proteine (một tỷ lệ hoàn hảo trong dinh dưỡng). Đáng tiếc, 
trước kia người ta chỉ biết dùng Barley trong thực phẩm cho gia súc và 
làm rượu bia. Đối với các nông dân, barley làm các mảnh đất khô cằn 
của họ trở nên phì nhiêu. Với đặc tính như vậy, Barley có thể giúp con 
người bệnh hoạn trở nên lành mạnh.
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|5% súp
Một bát súp, chứ không phải là một ly nước, được khuyến khích dùng trong (trước) các bữa ăn.

Súp miso được khuyến khích, đặc biệt là cho những người mắc bệnh ung thư và các bệnh khác. Miso, đậu 
nành lên men, được biết là có đặc tính chống ung thư và cũng chứa “vi khuẩn thân thiện” giúp củng cố cho 
môi trường đường ruột. Súp có thể được ăn với một vài loại rau khác nhau, các loại ngũ cốc, đậu, cá và hải 
sản.

Khi món canh súp này gần hoàn tất, lấy ra một phần nhỏ, hòa tan miso và đổ trở lại vào nồi. Sử dụng 
khoảng  1 muỗng cà phê miso cho mỗi bát. Hương vị nên nêm vừa phải, không nấu quá mặn.
                 
Chú ý Quan trọng: Sau khi thêm miso, nấu nhỏ lửa trong khoảng 3 phút, nhưng không đun sôi.

Trong nấu ăn  hàng ngày, sử dụng “miso 2 năm”. Đây là loại miso trung bình có màu nâu và quá trình lên 
men hai năm. Thông tin có sẵn trên bao bì khi bạn mua miso từ cửa hàng thực dưỡng. Không sử dụng miso 
thương mại từ các siêu thị Nhật Bản, chất lượng là hoàn toàn khác nhau.
                 
Những người đang rất yếu có thể dùng miso 3 năm hoặc Hatcho miso. Màu của nó gần như là đen và có 
một hương vị mạnh mẽ.
                 
Miso loại nhẹ hoặc miso trắng được làm từ 3-6 tháng lên men, có thể được sử dụng  trong khí hậu nóng 
chẳng hạn như các vùng nhiệt đới, hoặc trong mùa hè.

Súp cũng có thể được nêm với:
Nước tương (tamari/shoyu) - sử dụng như miso, thêm vào cuối và rim nhẹ 3 phút.
Muối biển - thêm vào đầu và nấu  ít nhất 15 phút
Mơ muối, cho một hương vị chua, mặn. Thêm bất cứ lúc nào.
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| 25-30% rau củ
Rau quả có thể được chia thành 3 loại:

Củ rễ mọc thẳng xuống dưới

                       

Những loại rau này cứng và mạnh mẽ . Một ví dụ điển hình là nhân sâm - nó cứng đến mức mà không bị 
làm mềm ngay cả khi nấu trong nhiều giờ, và chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ. Củ/Rễ thường nuôi dưỡng 
ruột và các cơ quan thấp hơn.
                       
Chúng không giống như các loại rau củ khác mọc ngang dưới lòng đất - khoai tây, khoai mì, khoai lang.. 
(mọc thẳng xuống nhưng phồng ngang ở giữa) loại này mềm, xốp và làm suy yếu.

Một ngoại lệ là củ sen, mọc dưới đất và dưới nước trong bùn. Loại củ này cũng cứng và tăng cường sức 
khỏe, đặc biệt là tốt cho phổi.

Rau mọc ngang mặt đất, hình tròn 

Những loại rau này thường nuôi dưỡng các cơ quan ở giữa, như tụy, dạ dày và lá lách.

Các loại rau lá xanh 

Củ cải trắng    Ngưu bàng              Củ sen   Khoai lang            Củ cải đỏ          Cà rốt

 Bắp cải              Bông cải trắng   Bí đỏ             Bông cải xanh    Hành tây

 Cải thìa   Tỏi tây Poaro  Ngò tây   Cải bẹ/ngọt  Hành lá
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Các loại rau mọc thẳng lên nuôi dưỡng gan. Những loại mà mọc lên và ra ngoài  nuôi dưỡng tim.

Tất cả các loại rau củ này rất quan trọng để ăn hàng ngày. Nói chung, người dân ở các vùng nhiệt đới và 
những người có một thể trạng dương (co rút) nên ăn nhiều các loại rau lá màu xanh lá cây, trong khi những 
người ở vùng khí hậu lạnh hơn hoặc với một tình trạng âm (trương nở) nên ăn nhiều những loại rau củ 
hướng xuống dưới.

Hầu như tất cả các loại rau có thể được chế biến theo tất cả các cách như ăn sống, ngâm, hấp, trụng,  chiên, 
nấu súp hoặc món hầm, nướng, vv. Tuy nhiên, có một số rau không nên  ăn sống, một số loại thậm chí rất 
độc. Chúng bao gồm khoai tây, khoai mì và cà tím..
                 
Rau củ trồng trong bóng râm (Nightshade)

Một số sách khuyên nên tránh ăn những loại này, nhưng lời khuyên này được áp dụng chủ yếu cho những 
người sống ở vùng khí hậu ôn đới hoặc có thể trạng âm (mở rộng). Người ở vùng nhiệt đới có thể ăn được , 
nhưng với số lượng vừa phải. Những loại rau này thường mềm và nhiều nước, có nghĩa là rất âm. Chúng có 
tác động làm suy yếu cơ thể.

Trong khẩu phần ăn hiện đại, các loại rau này thường ăn với thịt, để cân bằng  năng lượng dương (co rút) 
mạnh mẽ của thịt. Điều đó là logic, tuy nhiên, không phải là một ý tưởng tốt cho những người ăn chay nếu 
ăn một lượng lớn các loại rau như vậy.

Theo truyền thống, có một lưu ý giá trị rằng các loại rau này thường được nấu chín kĩ để chống lại năng 
lượng âm - giống như trong các món hầm khoai tây hoặc khoai tây nướng, hoặc sốt cà chua hầm trong 
nhiều giờ. Việc ăn cà chua sống thực chất là mới phổ biến gần đây.

Nhóm Nightshade không được khuyến khích sử dụng thường xuyên trong bữa ăn vì tính chất âm và có chứa hợp chất 
alkaloid (hay là solanine và chaonine). Hợp chất này vốn để bảo vệ thực vật trước sự phá hoại của côn trùng. Chúng có 
tác dụng xấu đến hệ thần kinh và sự chuyển hóa canxi. Một số loại thực vật khác như đậu bắp (okra), dưa leo, artichoke, 
blueberry, củ dền cũng có chứa hợp chất này. Việc nấu ăn không loại bỏ hoàn toàn được độc chất. Cà tím và ớt chuông 
nên ăn khi đã chín cây, bạn nên chọn ớt chuông màu đỏ hoặc vàng. Ngoài hàm lượng chất chống oxy hóa và lycopene 
cao ở một số loại thực vật Nightshade và hương vị thơm ngon thì độc tố cũng nên cần được cân nhắc khi ăn.

         Cần tây         Xà lách romaine          Xà lách Iceberg   Rau chùm ngây                Rau má

        Su su        Thuốc lá       Cà tím/cà pháo   Ớt chuông  Ớt cay   Khoai tây         Cà chua
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Nấm

Một lần nữa, cực kỳ âm.Đó là do chúng có năng lượng trương nở. Nấm lớn rất nhanh một số phát triển qua 
đêm. Chúng rất mềm và xốp,  do đó nó cũng có thể rất yếu ớt. Đây là lý do tại sao Thực Dưỡng khuyến cáo 
nên ăn dạng khô chứ không phải là nấm tươi. Năng lượng của mặt trời là dương và nó cân bằng bản chất âm 
của nấm. Ngoài ra, Thực Dưỡng khuyên dùng giống phát triển chậm hơn như  nấm đông cô (shiitake) 

Một lợi ích quan trọng của nấm là chúng có thể giúp làm giảm mức cholesterol. Giống như loại rau Night-
shade, nấm thực sự phù hợp với những người ăn thịt hơn với người ăn chay. Và tốt nhất nên nấu trong một 
thời gian, chứ không phải là ăn sống.
                 
Rau củ nhầy và rỗng xốp

Trong vùng nhiệt đới, có nhiều loại rau rất âm. Chúng bao gồm các lá của cây cao như lá sắn (tapioca leaf), 
dây leo và lá khoai lang cũng như các loại rau giống như quả như đậu đũa, mướp hương, mướp đắng, bầu bí 
và các loài rau trong bóng râm.

Nhìn chung, các loại rau này dính, lầy nhầy, nhiều nước, xốp hoặc rỗng. Vẫn có thể  thỉnh thoảng ăn loại rau 
này nếu bạn sống ở vùng nhiệt đới và có sức khỏe tốt. Nên ăn  chín và không sử dụng cho người có bệnh, 
thể chất âm. Riêng khổ qua dương hơn nhờ vị đắng và ít chứa nước, có dược tính cao.

| 10-15% đậu và sản phẩm từ đậu
Đậu nhỏ, cứng thường làm khỏe mạnh (strengthen) hơn, bao gồm: 

 Đậu đũa     Bầu/bí             Mướp hương     Khổ qua

Nấm đông cô

     Đậu đỏ                Đậu nành đen             Đậu gà      Đậu nành
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Đậu mềm, to thường ít dương hơn, bao gồm:

Đậu đỏ về kích thước giống như đậu xanh, nhưng khi nấu lên ngay lập tức cho thấy sự khác biệt. Khi nấu 
chín, đậu xanh chín mềm trong khoảng 15 phút, trong khi đó đậu đỏ mất hơn một giờ để nấu chín.

Tốt nhất là nên ngâm đậu trước khi nấu. Đậu mềm hơn có thể được ngâm ít hơn một giờ, đậu cứng hơn 
cần phải được ngâm trong một vài giờ hoặc qua đêm. Loại bỏ nước ngâm trước khi nấu. Thêm một đoạn 
(khoảng 1-inch vuông) của rong biển kombu trong quá trình ngâm và nấu để cải thiện khả năng tiêu hóa và 
cũng có thể làm giảm sự hình thành khí. Ngoài ra, không đậy kín nắp nồi nấu trong 15 phút đầu tiên.

Nếu bạn không sử dụng bất kỳ vị mặn nào - ví dụ như nếu bạn đang nấu đậu cho món tráng miệng ngọt hay 
salad - thêm một ít muối biển vào lúc gần  kết thúc và nấu  ít nhất là 10 phút.

Đậu phụ cũng dễ sử dụng và tiêu hóa. Tuy nhiên, không được có ý nghĩ  sai lầm rằng nó là một  “Thực 
phẩm tốt cho sức khỏe” để có thể ăn thường xuyên. Ăn quá nhiều đậu phụ theo nghĩa đen sẽ làm cho bạn 
mềm yếu như đậu .

Đậu phụ loại cứng (với giá rẻ trên thị trường) ít âm hơn đậu phụ non (lụa). Trong siêu thị, hãy tìm  đậu phụ 
được làm với nước cốt muối (nigari), tốt hơn là nước chua hoặc thạch cao.

Các sản phẩm khác làm từ đậu nành

• Tàu hũ ky (Yuba - Tofu Skin)
• Tempeh – một loại “bánh đậu” được làm từ đậu nành lên men. Phần mốc đó có thể ăn được và là một 
nguồn dồi dào vitamin B12 cho những người ăn chay, đáng chú ý là nguồn vitamin này thường chỉ được 
tìm thấy trong các sản phẩm từ thịt. Tempeh được bán tại các quầy chợ bán đậu phụ, thường được gói trong 
chuối và giấy màu nâu.

Tempeh là một bánh có thể thái (cắt) được, thu được bởi phương pháp lên men bề mặt với nấm của những hạt đậu, ngũ cốc hoặc vật liệu 
phù hợp khác sau khi đã ngâm rồi nấu. Cơ chất được dùng nhiều và phổ biến nhất là đậu nành. Tempeh có dạng đặc màu trắng, nguyên 
hạt, có mùi đặc trưng, pH khoảng 6,5 – 6,8

• Natto – một dạng men đậu nành nhớt dính (có vài người gọi là “nặng mùi”) được bày bán ở siêu thị Nhật 
bản. Trong các nhà hàng Nhật Bản, nó được dùng chung với sushi và trong những món như natto trộn với 
nước tương và mù tạc, rắc lên trên với hành tươi và phổ tai.
• Thịt chay (TVP/TSP) thường được dùng trong ẩm thực nấu ăn chay Trung Hoa.

     Đậu navy    Đậu que               Đậu xanh       Đậu lentil

Tàu hũ ky             Đậu hũ thường   Đậu hũ lụa (non)     Natto          Tempeh       Thịt chay từ  đậu nành (TSP)
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| Các loại thực phẩm khác
Cá và hải sản 
có thể ăn một lượng nhỏ cho những người khỏe mạnh như một nguồn cung cấp chất đạm. Súp cá (chép) có 
thể tăng cường sức khỏe cho những người ốm yếu.

Tuy nhiên, những người có thể trạng quá dương tốt hơn hết là nên tạm thời tránh ăn chúng trong một thời 
gian, cho đến khi thể trạng họ cải thiện.

Nói chung, thịt cá trắng (loại nhỏ ăn được cả xương) thì được khuyên dùng hơn là những loại thịt cá màu 
đỏ như cá ngừ và cá hồi. Và cá thì tốt hơn những loại hải sản khác như tôm, cua, tôm hùm, mực và sò vẹm 
cua hến.

Rong biển

Rong biển đóng một vai trò nhỏ nhưng rất quan trọng trong chế độ ăn hằng ngày của chúng ta. Nó là một 
nguồn giàu khoáng chất, bổ sung cho sự thiếu hụt của rau củ ngày nay do vấn nạn nghèo nàn của đất trồng.

Rong biển để dùng hằng ngày bao gồm:
• Rong Kombu – một miếng khoảng 1,3cm - 2,54cm một ngày, cho vào các loại ngũ cốc hay các loại đậu.
• Rong Wakame – một miếng khoảng 2,54cm - 5,1cm một ngày, được cho vào soup.
• Rong Nori – ½  đến 1 miếng (sheet) một ngày, có thể ăn không hoặc kèm với ngũ cốc hay các loại thức ăn khác.

Các loại rong biển khác bao gồm:
• Rong Agar-agar – thỉnh thoảng dùng để làm những món tráng miệng thạch đông với nước trái cây, trà 
hoặc sữa đậu nành...
• Rong Arame & Hijiki – cả hai loại này đều là sợi mỏng. Hijiki thì dày hơn và có mùi thơm hơn Arame. Nó 
có thể dùng cho món kho/rim xen vào 1-2 lần mỗi tuần.

Để chuẩn bị Arame hay Hijiki, nấu với lượng nước vừa ngập đủ. Arame cần khoảng 10-15’ trong khi đó 
Hijiki cần khoảng 20-30’. Khi gần nấu xong, thêm vào nước tương vào nấu thêm ít nhất 3’ nữa. Nếu muốn 
có thể cho thêm vài giọt nước gừng vào sau cùng. 

Đồ chua / Dưa muối

Phổ tai kombu   Mứt biển nori               Rau câu agar   Rong Arame              Rong Hijiki                     Rong Wakame

  Nukazuke     Sauerkraut     Taikuan
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Một lượng nhỏ đồ chua tự nhiên, có chất lượng tốt sẽ giúp bạn tiêu hóa tốt hơn và có một bữa ăn tốt cho sức 
khỏe. Chúng bao gồm:

• Nukazuke - Rau củ muối cám kiểu Nhật
• Sauerkraut - Cải bắp chua kiểu Đức
• Takuan -  Củ cải muối kiểu Nhật
• Shisho - Muối rau củ với lá tía tô hay còn gọi là lá “bít-tết”, một nguồn dồi dào chất sắt
• Các loại dưa leo muối, gừng muối và các loại rau củ muối khác

Bạn cũng có thể làm một món đồ chua nhanh và tiện lợi: Cắt rau củ thành từng miếng mỏng. Hầu như bất kì 
loại rau củ nào cũng đều có thể dùng được. Trộn với muối, nén chặt và để từ nửa tiếng hoặc lâu hơn. Nếu đồ 
chua quá mặn, rửa sạch số muối thừa trước khi ăn.

Trái cây 
càng ít càng tốt, chỉ ăn khi thật sự thèm

Đây rõ ràng là cái khó hiểu nhất được đề cập trong chế độ ăn thực dưỡng, khi mà trái cây được rộng rãi 
công nhận là tốt cho sức khỏe.

Đúng là trái cây rất giàu vitamin và chúng cũng có tác dụng thanh lọc cơ thể. Nhưng điều không thật sự 
đúng là trái cây có nhiều chất xơ. Hầu hết đều ít chất xơ, và nhiều nhất thì cũng chỉ có lượng chất xơ ở mức 
trung bình.

Trái cây được công nhận rằng có lợi cho sức khỏe của hết những người hiện đại bởi vì họ ăn rất nhiều thịt 
và ít khi ăn rau củ.

Tuy nhiên, nếu bạn theo một chế độ ăn thực dưỡng không có thịt và rất nhiều rau củ, bạn sẽ thấy rằng sự 
thèm ăn trái cây tự nhiên thuyên giảm dần. Bạn sẽ nhận được số vitamin, khoáng chất và chất xơ từ các loại 
rau củ và các loại hạt.

Bây giờ bạn đã bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn với các sự tác động lên cơ thể của mình, bạn cũng sẽ nhận ra 
rằng trái cây có những tác động làm suy yếu cơ thể. Các loại trái cây nhiệt đới thì ảnh hưởng nhiều hơn, đặc 
biệt là các loại sau đây:

• Các loại quả to, như sầu riêng và mít 
• Có mùi nặng, lại là sầu riêng, mít và thêm cả xoài
• Mềm và nhiều nước như đu đủ
• Mềm, mảnh dẻ và không có kết cấu, như chuối
• Phát triển rất cao, như dừa

Tất nhiên, những loại này thì vẫn được với những người có sức khỏe tốt sống trong vùng nhiệt đới. Tuy 
nhiên, những người vẫn còn đang yếu vì bệnh tật thì tốt hơn là nên giảm thiểu hoặc tránh ăn chúng. Tốt 
hơn là nên ăn những loại quả này với số lượng ít:
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• Các loại trái cây miền ôn đới rắn và cứng, như táo hoặc lê – nhưng cố gắng tìm cho được loại trái cây hữu 
cơ, vì qui trình sản xuất táo và lê hiện nay được tẩm ướp rất nhiều loại hóa chất
• Các loại trái cây trồng sát mặt đất như dâu (strawberry, raspberry, blueberry, cranberry) và các loại dưa.

Trái cây có thể được nấu lên để cân bằng năng lượng âm trong nó. Đừng lo lắng về việc mất vitamin thông 
qua việc nấu lên vì một khi theo chế độ thực dưỡng, bạn đã có thể thu nạp nhiều hơn lượng vitamin cần 
thiết cho cơ thể.

Việc nấu chín trái cây thực ra không phải là một việc quá lạ lẫm. Mứt là trái cây đã được nấu. Những cái 
bánh táo cũng như vậy. Và trái cây sấy như nho khô, quả mơ khô, đều được “nấu” dưới ánh nắng mặt trời.

Ở những vùng nhiệt đới, chuối thường được nấu như là “goreng pisang” (chuối chiên ngập dầu), và chuối 
nướng (phổ biến ở Thái Lan). Cũng có khá nhiều những món ăn truyền thống khác được đã qua nấu nướng 
làm từ dứa (cơm dứa Thái Lan, hay cà-ri tôm), chuối, sầu riêng, mít và những quả miền nhiệt đới khác.

Trái cây có thể được nấu với một nhúm muối và bột sắn dây, một loại bột từ loại củ dương lực rất cao. Cả 
muối và sắn dây đều giàu khoáng chất, chống lại tác động làm suy yếu cơ thể của trái cây.

Các loại hạt

Hạt (nuts) thì rất rất là giàu chất béo, chứa đến hơn 80% hoặc thậm chí là 90% chất béo. Các loại hạt miền 
nhiệt đới như hạt điều và brazil thì thường có nhiều chất béo hơn các hạt miền ôn đới như óc chó (walnut), 
hạnh nhân (almond) và hạt dẻ (hazelnut). Hạt dẻ Trùng Khánh (chestnut) là loại hạt ít chất béo nhất. 

Có hàm lượng dầu cao khiến những loại hạt này rất âm hay “nở phồng ra” mặc dù chúng rất cứng.  Trộn với 
muối thì có lý vì muối sẽ dương hóa các loại hạt. Thật không may, việc ăn muối trực tiếp thì cũng không tốt. 
Muối chỉ sử dụng tốt nhất khi được nấu cùng với thức ăn.

Các loại hạt có thể thỉnh thoảng được ăn bởi những người có sức khỏe tốt, nhưng tốt hơn hết là nên tránh ở 
các người bệnh.

Đậu phộng thì không thật sự được xếp vào các loại hạt, vì chúng được trồng dưới mặt đất. Tác động của 
chúng cũng nhẹ hơn các loại hạt khác. Thỉnh thoảng vẫn có thể ăn chúng, rang lên, hoặc là nấu soup.

Hạt (seeds) như mè, hướng dương, hạt bí và hạt dưa thì giàu khoáng chất. Chúng cũng không chứa nhiều 
dầu như các hạt (nuts). Đây là hai lí do khiến chúng ít âm hơn, vậy nên ảnh hưởng của việc ăn hạt (seeds) 
thì ít mạnh mẽ hơn.

Hạt (seeds), rang nhẹ cho đến khi chuyển sang màu nâu vàng và nêm nhẹ thêm ít nước tương, được khuyên 
dùng như một món ăn nhẹ trong một số dịp, hoặc có thể rắc lên trên cơm đã được nấu chín hay các loại ngũ 
cốc khác.

Hạt bí đỏ là một trong những nguồn dồi dào kẽm nhất, một nguồn khoáng chất quan trọng nhất cho đàn 
ông vì họ mất khá nhiều chất kẽm khi quan hệ tình dục.Hạt mè – không phải là sữa! – là nguồn giàu canxi 
nhất, chứa nhiều canxi hơn gấp 14 lần canxi trong sữa.

 Hạnh nhân          Hạt dẻ Trùng Khánh   Hạt dẻ    Hạt điều    Hạt óc chó
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Dầu nấu ăn 

Thuyết dinh dưỡng thường khuyên bạn dùng dầu olive như loại dầu “tốt nhất cho sức khỏe” dựa theo quan 
sát rằng người Ý và người Pháp thường dùng dầu olive khi nấu ăn (và trong các món salads) và họ đều có tỉ 
lệ thấp những người mắc bệnh tim. Đây quả là một cách nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn thấy một điểm trong chế độ 
ăn của họ mà không nhìn nhận hết tổng thể chế độ ăn và cách sống. Sự thật rằng dầu olive dường như có lợi 
cho một số người không có nghĩa là nó là cái “tốt nhất” cho tất cả mọi người.

Thực dưỡng khuyên mọi người hãy dùng chủ yếu dầu mè – loại được ép lạnh và chưa qua tinh chế, nếu có thể.

Điều này lại một lần nữa dựa trên sự hiểu biết về tính âm dương. Dầu thông thường là âm – nó nở ra và 
lan rộng ra ngoài. Nó làm cho người ta “nở rộng ra” và trở nên béo mập. Trong tất cả những loại dầu thông 
thường được bày bán, dầu mè là loại ít ấm nhất vì nó có nguồn gốc từ một loại hạt rất nhỏ và chắc. Vậy nên 
năng lượng tổng thể của dầu mè thì cân bằng hơn, là loại ít âm nhất của trong nhóm dầu.

Ngược lại, dầu olive có nguồn gốc từ một loại quả mềm, nhiều thịt. Hoàn toàn mang tính âm. Với những 
người Ý và Pháp hay những người sống hiện đại thương ăn rất dương khác, với một chế độ ăn nhiều thịt, 
nhiều muối, dầu olive sẽ giúp cân bằng rất tốt.

Tuy nhiên, đối với những người ăn thực dưỡng và ăn chay, dầu mè đưa ra một chế độ ăn cân bằng tốt hơn. Ít 
mang tính âm đồng nghĩa với việc dầu mè có thể giữ tốt hơn và không dễ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao trong 
lúc nấu. Ẩm thực Nhật Bản thường dùng dầu mè trong món chiên ngập dầu tempura. Dầu dừa cũng tốt 
tương tự.

Nói chung, dầu nên được hạn chế sử dụng đến mức thấp nhất, chỉ khoảng 1 đến 2 muỗng cà phê trong một 
món chuẩn bị cho 4 người. Và trong một bữa ăn gồm nhiều món, không phải tất cả các món đều cần phải 
thêm dầu vào. Ví dụ như soup, món hầm và món hấp đều có thể chuẩn bị mà không cần có dầu.

Gia vị

Muối biển

Việc sử dụng muối biển (sea salt/rock salt) thay cho muối tinh chế như “muối iốt”, “muối tinh khiết” (table 
salt) là rất quan trọng.

Muối biển có chứa:
• Khoảng 95% NaCl
• Khoảng 4%  KCl
• Một lượng nhỏ của gần 60 khoáng chất khác

Muối biển thì hoàn toàn khác với loại muối đã qua tinh chế với gần như 99,9% NaCl. Tất cả những cuộc 
nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng “Muối thì có hại cho sức khỏe” là áp dụng với muối đã qua tinh chế thay vì 
muối biển.

Tuy nhiên, KHÔNG NÊN dùng muối biển “celtic” loại đã hơi ngả vàng hoặc xám. Loại này thì quá mạnh, 
theo thực dưỡng là quá dương. Thay vào đó hãy dùng muối biển trắng loại đã được qua chế biến rất ít.

Shoyu / Tamari

Shoyu là loại nước tương loại nhẹ dùng hàng ngày. Tamari thì đậm hơn chút và được khuyên dùng ít thường 
xuyên hơn. Nước tương thường được chia làm 3 loại chất lượng:
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• Loại thương mại - chứa hóa chất bảo quản, bột ngọt,...
• Loại tự nhiên organic - làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên không hóa chất bảo quản và dùng  
muối biển hoặc muối tinh chế. Tuy nhiên loại này làm với quy trình chế biến hiện đại nên thời gian làm ra 
rất nhanh.
• Loại truyền thống/ chất lượng thực dưỡng - làm với cách lên men cổ điển dài ngày, dùng toàn nguyên liệu 
tự nhiên, muối biển. 

Miso

1 loại gia vị sệt từ làm từ đậu nành, giống như nước tương, chỉ nên dùng loại miso có chất lượng bán trong 
cửa hàng thực dưỡng.

• Miso 6 tháng màu vàng, hơi ngọt, hơi mặn, để lâu ngoài tử lạnh sẽ từ từ ngả đậm, vẫn dùng được.
• Miso 1-2 năm màu nâu và mặn.
• Miso 3-5 năm màu đen và rất mặn.

Ở vùng nhiệt đới thì nên dùng nhiều hơn 2 loại đầu, dành loại cuối cho người bệnh. 

Dấm

Dùng loại dịu, như loại dấm gạo lứt hoặc dấm bobo (hato mugi). Dấm mơ muối cũng dùng được, mặn và chua.
Không dùng dấm nhân tạo!

Loại dấm táo (apple cider), vốn được đề cao trong một số sách sức khỏe, thì không được khuyến khích vì rất 
âm. Dấm từ hạt cốc cũng tương đối âm, dấm từ trái cây còn âm hơn rất nhiều.

Mơ muối/ Ô mai muối

Mơ thì cực âm và muối thì cực dương. Khi kết hợp lại và để thời gian lâu sẽ trở thành một món cân bằng cơ 
thể rất tốt. Mơ muối có giá trị y khoa rất cao, đặc biệt tốt cho:

• Vấn đề bài tiết (discharge): bất cứ cái gì thải ra từ cơ thể như sổ mũi, tiêu chảy, nôn mửa cũng như đi tiểu 
nhiều, toát mồ hôi, hành kinh nhiều...
• Vấn đề tiêu hóa: khó tiêu, chán ăn, nôn mửa, tiêu chảy, đầy hơi...
• Vấn đề bệnh truyền nhiễm và nhiễm khuẩn 

Mơ muối dùng ngậm, hòa với nước, trà và thức uống khác, súp hoặc nước sốt...
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Sắn dây
Một loại bột làm từ củ sắn dây, một loại thực vật có sức sống mạnh mẽ, rễ lớn có thể bằng một người. Bột 
sắn dây rất giàu khoáng chất, dùng thay thế cho bột bắp để làm đặc nước sốt/súp. Ăn với mơ muối trị bệnh 
rất tốt.

Gia vị dùng điều độ: ớt cayenne, tiêu, hồi, đinh hương, quế, cà ri...

Các loại gia vị có âm tính cao hay năng lượng lan tỏa. Nó giúp cho người ở vùng nhiệt đới mát tự nhiên. 
Mặc dù nó được xem là “nóng” (cay) nhưng nó kích thích mồ hôi và về tổng thể có tác dụng làm mát.

Vì nó rất âm nên có xu hướng làm suy yếu. Vì thế nên sử dụng có điều độ. Nhìn chung món ăn nên nêm gia 
vị vừa phải hơn là nồng nặc mùi gia vị. Những người ưa ăn mùi gia vị thường có xu hướng sử dụng chúng 
ngày một nhiều hơn về số lượng. Điều này do 3 nguyên nhân:

• Sự gia tăng tiêu thụ thịt, khi gia vị cần dùng để át đi mùi tanh.
• Canh tác hiện đại khiến gia vị rẻ và sẵn sàng hơn.
• Gai vị giác trên lưỡi dần bị lờn đi nên lượng gia vị cần gia tăng để lưỡi cảm nhận được.

Bằng cách lái cơ thể mình quen với món ăn được gọi là “nhạt nhẽo”, bạn có thể tái tạo lại sự nhạy cảm của 
gai vị giác đến mức mà món “nhạt nhẽo” cũng trở nên ngon lành. Một số bạn thực hành thực dưỡng đã 
giảm ăn ớt và gia vị đến hơn 90% và bây giờ  họ ăn món gì cũng ngon hơn nhiều.

Ớt là loại có gia vị có tác động mạnh nhất. Giảm thiểu nó hoặc tránh dùng nếu không khỏe.

Uống Nước 
xem lượng nước tiểu

“8 ly nước mỗi ngày” - lời khuyên vốn hay thấy về số lượng nước nên uống, là hoàn toàn vô nghĩa! Nó không 
xem xét đến yếu tố:

• Chế độ ăn: người ăn mặn, ăn thịt và khô, thực phẩm nướng cần uống nhiều nước hơn. Người ăn nhiều trái 
cây và rau củ không cần uống nhiều như vậy.
• Môi trường: người đó sống và làm việc ngoài trời nóng  trên hòn đảo như Singapore (nóng ẩm) hay trong 
môi trường có điều hòa (mát và khô hơn)...
• Mức độ vận động
• Tình trạng cơ thể

Lời khuyên của thực dưỡng có vẻ logic hơn nhiều: uống nước dựa vào số lần đi tè. Chẳng hạn, nếu bạn tè 
hơn 5 lần/ngày và còn tè bổ sung ban đêm, bạn cần uống ít hơn. Cũng vậy khi thấy nước tiểu trong hơn và 
gần như không màu. Tuy nhiên nếu nước tiểu đậm màu, bạn cần uống nhiều hơn. Lý tưởng nhất là màu 
vàng nhạt như bia.
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Nước suối, nước lọc bình thường được khuyên dùng.  Không dùng nước cất (distilled water) vì nó rất âm. 
Lúc đầu có thể bạn thấy thoải mái vì tác dụng thanh lọc, nhưng về lâu dài nó làm yếu người đi tệ hại. Cũng 
như thế, nước khoáng đóng chai có thể rất dương, vì chứa nhiều khoáng chất. 

Không nên dùng bộ lọc nước và các thiết bị xử lý dùng điện, vì năng lượng điện góp phần làm nước âm (làm 
suy yếu) hơn.

Đồ uống

Nên là loại không kích thích, tác động dịu nhẹ lên cơ thể khi dùng. Bao gồm:

Trà già/trà 3 năm (bancha), nên dùng trà cành hơn trà lá
Trà gạo lứt/lúa mạch (barley) rang
Cà phê ngũ cốc
Nước trà barley
Sữa đậu nành - không lạm dụng vì có thể tạo chất nhầy (mucus forming)
Sữa gạo hoặc ngũ cốc (kokkoh)
Nước ép từ rau củ như cà rốt và cần tây
Nước ép trái cây - không lạm dụng vì âm
Trà thảo mộc/ Trà Mu

Người bệnh thì nên tránh dùng:
Đồ uống có cồn - loại làm từ hạt cốc như bia, whiskey, rượu nếp thì dịu nhẹ hơn làm từ trái cây như nho
Cà phê
Trà thường
Đồ uống chocolate như Milo, Ovvaltine
Nước ngọt, soda và nước đóng chai 
Nước uống từ Noni - rất âm và làm suy yếu

Thực phẩm cần tránh hoàn toàn

Tổng quan, những thực phẩm sau không được khuyến khích dùng thường xuyên:

Thịt và các chế phẩm thịt, bao gồm thịt gà và trứng
Sữa và sản phẩm từ sữa
Đường, bao gồm mật ong, chất làm ngọt khuyên dùng là mạch nha - loại đường phức hợp từ mầm gạo, lúa 
mạch và các loại hạt cốc khác.
Hóa chất thực phẩm như bột ngọt (MSG), phẩm màu, chất tạo vị và bảo quản.
Thực phẩm nhân tạo như chất làm ngọt nhân tạo (saccharin, aspartame hay loại tương tự) và chất béo nhân 
tạo (olestra hay “olean)

***
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