
 

SÚP RAU CẢI  
 

Cho: 6     
 
NGUYÊN LIỆU:  
3 muỗng canh dầu thực vật 
5-6 cups rau cải cắt nhỏ (như cà rốt hay bắp cải) 
3 ½ cups nước hoăc súp gà 
1 hộp (15 ounces) cà chua miếng  
1 hộp (15 ounces) đậu nguyên hột, gạn nước rồi rửa 
sạch (loại đậu pinto hay đậu kidney)  
Muối & tiêu vừa ăn 

1 cup mì sợi, pasta hoặc gạo, tùy ý 
Hương liệu tươi hay khô hoặc gia vị, tùy ý. 
 
 

HƯỚNG DẪN:  
1.    Cho dầu ăn vào nồi, vặn lửa vừa phải. 
2.    Cho rau cải vào, vặn lửa thấp và nấu khoảng 15 phút. Trộn đều tay. 
3.    Cho nước và cà chua vào. Trộn đều. 
4. Nấu sôi lên, đậy nắp và nấu lửa nhỏ khoảng 30 phút. 
5. Thêm đậu, nếu thích thêm mì sợi, gạo hay pasta thì tùy ý. Nấu thêm  
        khoảng 10 phút nữa. Có thể cho thêm hương liệu hoặc gia vị. Nấu thêm  
        khoảng 10 phút nữa. 
6.     Múc ra tô, nêm muối hay tiêu vừa ăn. 
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ĐIỀU ĐÓ CÓ ÍCH LỢI GÌ CHO QUÝ VỊ?  
 Đầy dinh dưỡng, chất bổ và dễ nấu 
 Chất xơ sợi giúp quý vị nhuận trường 
 Vitamin C giúp làm lành vết thương và giữ cho quý vị được khoẻ mạnh  
LÀM SAO ĐỂ CÓ THÊM NHỮNG HƯƠNG VỊ KHÁC NHAU CỦA NHIỀU 
NỀN VĂN HOÁ  
Để cho thêm hương liệu vào nồi súp, loại khô hay tươi hoặc gia vị nồng cay. Để 
dùng những hương liệu bên dưới, thêm ½ muỗng nhỏ loại khô, hoặc 1 muỗng 
nhỏ loại tươi. Dùng nước cốt của nửa trái chanh xanh hoặc vàng, nếu thích. 
 

 
  
 

Súp Rau Cải   

Ý  Ngò Ý, lá quế, cần tây Mỹ 
La Tinh  Ớt bột, hạt cumin, ớt tươi, ngò, tỏi, chanh vàng hay chanh xanh 

Á Châu  Ngò, gừng, tỏi, hành , nước tương, lá quế 

This	institution	is	an	equal	opportunity	provider	and	
employer.	This	material	was	funded	by	USDA's		
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