
RAU CẢI XÀO   
Cho: (4) – ½ cup cho một phần ăn 

 
VẬT LIỆU:  
2-1/2 cups rau cải tươi (hành tây,  
 bông cải xanh, cần tây, cà  
 rốt, bí hoặc ớt) 
1 muỗng canh dầu thực vật 
¼ cup nước tương, nước sốt  
 teriyaki, hoặc nước sốt  
 để xào 
4 cups cơm nấu chín hoặc bún hay mì     
 
HƯỚNG DẪN: 
1.  Cho dầu vào chảo không dính, vặn lửa lớn. 
2.  Cho rau cải vào. 
3.  Trộn đều và xào rau cải vẫn còn độ giòn. 
4.  Cho nước sốt và trộn rau cải thấm đều. 
5.  Dùng với cơm hay bún hoặc mì. 

 
 

ĐIỀU ĐÓ CÓ ÍCH LỢI GÌ CHO QUÝ VỊ?  
 Vitamin C giúp làm lành vết thương và giữ cho quý vị được khoẻ 

mạnh 
 Vitamin A tốt cho mắt và cho da 
CÁCH LÀM    
 Luộc hay hấp bông cải xanh cho đến khi mềm. Cho thêm tỏi. 
 Cắt bông cải xanh ra từng miếng nhỏ, bỏ chung vào sà lách, 

hoặc ăn với nước sốt. 

BẢO QUẢN  VẬT LIỆU:  
 Bông cải xanh chưa rửa sạch bỏ vào bọc nylon đừng cột kín, bỏ 

vào tủ lạnh có thể giữ được hơn 5 ngày. 

This	institution	is	an	equal	opportunity	provider	and	
employer.	This	material	was	funded	by	USDA's		
Supplemental	Nutrition	Assistance	Program	‐‐SNAP.	

BIÊN SOẠN: http://www.ces.ncsu.edu/EFNEP/fesmm_handouts/
choosingMoreFruitsVegetables.pdf 
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