
NƯỚNG CÁC LOẠI KHOAI CỦ  
4 phần ăn 

 
 
VẶT LIỆU: 
4 loại khoai củ cỡ trung bình  
2 củ cà rốt  
1 củ hành cỡ trung bình  
¼ cup dầu ăn  
Thêm những gia vị khô mà quý vị ưa thích  
Tùy ý:  thêm 3 muỗng canh Parmesan cheese  
 
HƯỚNG DẪN: 
1. Mở lò nướng 350 độ 
2. Cắt những khoai củ thành từng miếng lớn 
3. Cho vào tô và đổ dầu lên trên. Cho gia vị vào và trộn đều 
4. Trải đều lên giấy nhôm để nướng 
5. Nướng khoảng 1 tiếng đồng hồ hoặc cho đến khi mềm. Nếu thích 

thì thêm Parmesan cheese  

Phỏng theo: Montana State University Extension Service  http://www.montana.edu/nep/recipes.htm  

ĐIỀU ĐÓ CÓ LỢI ÍCH GÌ CHO QUÝ VỊ? 
 Chất sơ xợi giúp quý vị nhuận trường 
 Vitamin A tốt cho da và mắt 

CÁCH LÀM 
 Bào vỏ và cắt nhỏ. Nấu canh hoặc hầm 
 Luộc chín, tán nhuyễn với một ít bơ và sữa. Ăn như ăn bột khoai 

tây vậy.  
 

BẢO QUẢN 
 Cho củ cải trắng, củ dền, củ cải tím và củ cải đường vào trong bao 

nylon bỏ vào tủ lạnh có thể giữ được từ 1-3 tuần. 
 Khoai lang và khoai tây có thể để ở ngoài.  Riêng khoai tây phủ 

khăn đậy tối để giữ được lâu. 

(Củ Cải Trắng, Củ Dền, Khoai Lang,  
Khoai Tây, Củ Cải Tím, Củ Cải Đường)  

NHỮNG LOẠI RAU CỦ   

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