
CANH RAU LÁ XANH  
CHO: 8 phần ăn, mỗi người ½ cup    

 
ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ MÀ QUÝ VỊ CẦN: 
2 muỗng canh dầu 
1 củ hành cắt nhỏ 
1 cup nước súp gà 
1 cup nước cà chua,  

hoặc ½ lon cà chua cắt miếng 
1 pound rau lá xanh 
½ muỗng nhỏ bột tỏi 
 
 
ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ MÀ QUÝ VỊ LÀM: 
1. Cho hành vào chảo dầu nóng. 
2. Cho nước súp và nước cà chua. Nấu sôi 
3. Cho rau lá xanh và gia vị 
4. Đậy nắp và nấu lửa nhỏ trong vòng 35 phút hoặc đến khi mềm. 

Ăn nóng. 

ĐIỀU ĐÓ CÓ ÍCH LỢI GÌ? 
 Vitamin C giúp sức khỏe tốt và làm lành vết thương 
 Vitamin A tốt cho da và mắt 

 
CÁCH LÀM 
 Rau lá xanh non thì lá sẽ mềm và mùi không gắt. Dùng để ăn 

như salad vậy. 
 Xào tỏi hay hành để ăn với cơm.  

 
BẢO QUẢN 
 Cho vào bao nylon bỏ vào tủ lạnh có thể giữ được từ 2-5 ngày. 

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

BIÊN SOẠN: Network for a Healthy California, 2009. 
Phỏng theo: http://www.harvestofthemonth.cdph.ca.gov/ 
download/Fall/21712/Ed_News_Cooked%20Greens.pdf 

(như Swiss Chard, Kale, Spinach, Bok Choy hoặc Arugula)  
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