
如何储存糙米
•	糙米需储藏在乾爽凉快的地方.
•	将煮熟的糙米放在盖好的容器内,	

可储存在冰箱4至6天或在冷藏库6
个月.
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如何食用
1.	将1杯糙米放在大的过滤器或漏勺中，并用冷水彻

底冲洗。
2.	把糙米放在锅里，加1‐1/2杯水和1/4茶匙的盐一

起煮沸.
3.	加上盖後用慢火煨30分锺.
4.	熄火焗10分锺後,	打开盖用叉子搅拌一下.
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对健康的益处
•	有助消化健康
•	保持更长的饱足感及有助维

持健康的体重
•	食用糙米代替白米可减少患

糖尿病的风险
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糙米炒饭
份量	:	4人用
预备时间:	40	分锺

食材
1	杯未煮熟的糙米
1	汤匙菜籽油
1	个洋葱，切小块
2	只鸡疍
1	汤匙低盐豉油
加任何剩馀的熟蔬菜（随意）

做法
1.	照以上方法把糙米煮熟,	放凉待用.
2.	加油用中火把洋葱炒至软身,	大槪5分锺.	然後熄火.
3.	用另一只煎锅将鸡疍炒熟并切成细片。
4.	把煮熟的糙米,	酱油及鸡疍放在炒洋葱的煎锅里,	再煮4分锺. 

加任何剩馀的熟蔬菜（随意）.
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CELERY CELERYCELERY
LƯU TRỮ 
•  Để ở nơi thoáng mát, và  

khô ráo
•  Gạo nấu chín bỏ trong hộp và 

cất trong tủ lạnh được 4 đến 6 
ngày hoặc cất trong tủ đá được 
6 tháng.
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CÁCH DÙNG 
1. Bỏ 1 chén gạo vào tô lớn và vò thật kỹ dưới nước lạnh.
2. Đổ vào nồi 1 chén rưỡi nước và 1/4 muỗng cà phê muối nấu sôi
3. Đậy nắp và để cho hơi sôi trong 30 phút.
4. Tắt lửa và để nguội 10 phút. Mở nắp và dùng muỗng quạy sơ
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LỢI ÍCH SỨC KHỎE
•  Giúp hệ thống tiêu hóa.
•  Giúp bạn no dai và giúp duy 

trì một trọng lượng khỏe 
mạnh

•  Thay thế gạo trắng với gạo 
lứt có thể giảm nguy cơ bệnh 
tiểu đường

LỢI ÍCH SỨC KHỎE
•  Giúp hệ thống tiêu hóa.
•  Giúp bạn no dai và giúp duy 

trì một trọng lượng khỏe 
mạnh

•  Thay thế gạo trắng với gạo 
lứt có thể giảm nguy cơ bệnh 
tiểu đường

CELERY CELERYCELERY

CƠM CHIÊN GẠO LỨT  
Phần ăn: 4 người
Thời gian chuẩn bị: 40 phút

Thành phần
1 chén gạo lứt
1 muỗng canh dầu canola
1 củ hành, xắt nhỏ
2 quả trứng
1 muỗng cà phê xì dầu loại ít muối
Dầu ăn đã nấu nếu còn dư (tùy chọn)

Hướng dẫn
1.  Nấu gạo theo cách hướng dẫn trên. Để nguội.
2.  Xào hành tây với dầu ăn ở lửa vừa cho đến khi mềm, khoảng 5 

phút. Tắt lửa
3. Chiên trứng trong một cái chảo khác. Khi chiên xong, để trứng trên 

một tấm thớt sạch và cắt nhỏ.
4.  Cho gạo lứt, xì dầu, trứng vào chảo hành tây và nấu  

4 phút. Cho thêm dầu ăn (nếu cần thiết)
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