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MÓN SÀ LÁCH TRÁI CÂY  
Cho: 8½ cup mỗi phần ăn 

NGUYÊN LIỆU:  
4 cups trái cây loại có hột ở trên mà quý  
     vị ưa thích, cắt nhỏ và bỏ hột 
2 muỗng canh nước cam 
 
Tùy ý:  
     Sữa chua ít béo 
     Đậu rang 
     Cốm giòn (như granola hoặc  
          grape nuts)   
 
HƯỚNG DẪN: 
1. Trộn chung trái cây với nước cam 
2. Xếp từng lớp trái cây, cốm bắp. 

 
 

BIÊN SOẠN: Phỏng theo từ Harvest of the Month/Network cho chương trình Healthy California 

ĐIỀU ĐÓ CÓ ÍCH LỢI GÌ? 
 Vitamin C giúp vết thương mau lành và giúp khoẻ mạnh 
 Vitamin A tốt cho da và mắt. 

 
CÁCH LÀM: 
 Cắt nhỏ cho vào sà lách 
 Cắt nhỏ cho thêm sữa chua, nước cam để xây thành sinh tố 
 Cắt làm hai nửa bỏ hột nướng 8 phút (4 phút mỗi bên) thành món ăn 

tráng miệng rất ngon! 
 

BẢO QUẢN 
 Để trái cây chín nhanh, cho vào túi giấy, để trên kệ khoảng 3 ngày 
 Trái cây đã chín, cho vào tủ lạnh sẽ giữ được tươi khoảng 5 ngày 

(Trái Ðào, Trái Mận, Trái Anh Ðào, Trái Xuân Ðào)  

TRÁI CÂY CÓ HỘT  
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