
Ăn chay: Cân bằng dinh dưỡng 

 

Ngày nay, ăn chay không còn chỉ giới hạn trong tôn giáo, mà còn được sử 

dụng như một liệu pháp thực trị. 

Ăn chay đúng cách mang đến nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe. Nhưng ăn 

chay thế nào để đầy đủ, đa dạng và cân bằng dinh dưỡng là một câu hỏi không phải 

ai cũng có thể trả lời. 

1. Nếu ăn đúng cách các loại rau, củ, thực vật thườngnhiều chất xơ, ít 

cholesterol, giàu vitamin; đặc biệt nhóm B, A, sẽ tốt cho việc giải độc, giảm 

cân và phòng ngừa và hỗ trợ rất nhiều trong các bệnh lý mạn tính liên quan 

đến ăn uống như béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, táo bón, 

tai biến, loãng xương… 

Trên thực tế, đa số mọi người có chế độ ăn chay đơn điệu và nghèo nàn về 

dinh dưỡng, dẫn tới thiếu chất hoặc thừa chất, không làm cho cơ thể khỏe mạnh 

hơn mà còn tạo ra nguy cơ bệnh tật. Gần đây, một số nghiên cứu phát hiện những 

người ăn chay có tỷ lệ mắc cao của bệnh ung thư, dị ứng và các rối loạn sức khỏe 

tâm thần cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe lớn hơn so với những người ăn đầy 

đủ thịt cá rau củ khác. Việc không ăn các loại động vật không có nghĩa là cơ thể sẽ 

hoàn toàn khoẻ mạnh. Vì vậy, những người ăn chay dù thuộc bất kỳ nhóm nào, 

cũng cần phải trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức về dinh dưỡng để bảo bảo 

rằng những thực phẩm mà mình lựa chọn cung cấp cho cơ thể đầy đủ các chất: 

carbohyrate, các loại vitamin và khoáng chất…. 

Chất đạm: Khi ăn chay cần biết kết hợp các loại thực phẩm giàu protein 

trong các bữa ăn. Mỗi loại đồ ăn thực vật bản thân chúng không thể cung cấp đủ 

acid amin mà cơ thể đòi hỏi. Vì vậy, cần phải kết hợp chúng với nhau để đảm bảo 

cơ thể được bổ sung đầy đủ lượng acid amin cần thiết. Bánh mì với đậu lăng, 

sandwich với bơ và hạt dẻ, cơm nếp với đỗ, cháo đậu xanh đều là những món ăn 

đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng protein cần thiết cho cơ thể. 

Việc thay thế ăn thịt bằng các loại thịt chay có vẻ là cách tốt để chuyển sang 

chế độ ăn chay. Tuy nhiên, hiện nay đa số thịt chay được chế biến từ đậu nành biến 

đổi gen, một số phụ gia thực phẩm khác và muối. Đậu nành biến đổi gen đặc biệt 

có liên quan đến tổn thương của thận, gan, tinh hoàn, tinh trùng, máu và DNA. 

Nhiều người lo lắng cho chế độ ăn chay thiếu đạm nên sử dụng phô mai như 

nhiều để cung cấp protein. Hãy nhớ rằng, 1 ounce phô mai có chứa khoảng 100 

calo, 7 gam chất béo. Cho nên không nên ăn quá nhiều phô mai. 



Hầu hết những người khỏe mạnh cần khoảng 0,8 gram chất đạm cho mỗi kg 

trọng lượng cơ thể. Thực ra nhu cầu về đạm cho cơ thể không nhiều, không nên 

quá lo lắng về việc ăn chay thiếu đạm. Chỉ cần ăn bổ sung các loại đậu sẽ không lo 

thiếu đạm. 

Tinh bột: Nên ăn nhiều những thực phẩm giàu tinh bột như bánh mì, cơm, 

khoai tây, các loại ngũ cốc và các loại đậu, rau củ, đậu nành, là những thực phẩm 

cung cấp carbohydrate. Nên ăn nhiều loại rau và trái cây mỗi ngày. Hãy chọn đa 

dạng nhiều rau trái với nhiều màu sắc. Chúng là nguồn cung cấp các vitamin A, C, 

E, selenium và lycopene. 

Mì Ý, bánh mì Pháp, khoai tây chiên và bánh quy thường được người ăn 

chay sử dụng. Nhưng đây không phải là những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Chúng 

được đóng gói với lượng calo và đường, cung cấp ít chất xơ hoặc lợi ích dinh 

dưỡng thực. Khi sử dụng các loại tinh bột tinh chế này, cơ thể nhanh chóng tiêu 

hóa, tăng đột ngột lượng đường và insulin trong máu. 

Vitamin: Nguy cơ bị thiếu hụt vitamin B12 ở những người ăn chay là rất 

cao, vì những vitamin này chủ yếu chỉ có trong các thực phẩm từ động vật. 

Vitamin B12 cũng có ở một số chế phẩm từ thực vật như men bia, một số loại rau 

giàu protein, sữa đậu nành, đậu hũ, bột ngũ cốc. Trong một số trường hợp, nên bổ 

sung thêm vitamin B12 dưới dạng tế bào. 

Chất béo: Nên sử dụng những thực phẩm có chất béo bão hòa đơn khi chế 

biến đồ ăn như dầu hạt cải, dầu lạc, dầu olive hoặc bơ. Những thực phẩmnày có thể 

phòng bệnh tim mạch. Không nên sử dụng quá nhiều dầu thực vật khi nấu ăn vì 

chúng có thể làm tăng cân. 

Canxi: Những người ăn chay có thể bị thiếu canxi do không ăn những thực 

phẩm làm từ sữa bò. Nguồn cung cấp canxi khác ngoài sữa bò là sữa đậu nành và 

các thực phẩm chế biến từ đậu nành, các loại rau có lá xanh, bánh mì, cam và quả 

mơ. 

Sắt: Những người ăn chay cũng có nguy cơ bị thiếu sắt, vì nguồn cung cấp 

sắt là những loại động vật có thịt màu đỏ. Có thể bổ sung sắt từ đậu nành, bột ngũ 

cốc, rau xanh, các loại hạt. Nếu kết hợp những thực phẩm này với các đồ uống giàu 

vitamin C thì sẽ làm tăng lượng chất sắt hấp thụ được. 

Kẽm: Hàm lượng kẽm trong cơ thể những người ăn chay rất thấp. Vì vậy 

hãy bổ sung kẽm từ ngũ cốc các loại rau như đậu, đỗ và các loại hạt như vừng, lạc. 

2. Chúng ta hoàn toàn có thể khỏe mạnh mà không cần phải ăn thịt.  



Nhưng một chế độ ăn kiêng thịt chưa chắc đã mang lại cho chúng ta một 

thân hình mảnh mai và cơ thể khỏe mạnh. Để có thể thành công trong việc giảm 

cân, cần phải tuân thủ những điều sau: 

- Không ăn vặt. Các thức ăn vặt như bánh ngọt, khoai tây chiên có thể khiến 

tăng cân vì chúng thường có hàm lượng chất béo cao. 

- Không sử dụng quá nhiều chất béo khi chiên, xào đồ ăn. 

- Hãy có nhiều món ăn cho mỗi bữa, bởi vì không có loại thực phẩm thực 

vật nào giàu protein và dưỡng chất như thịt. Nếu không ăn thịt, hãy kết hợp các 

loại rau củ khác nhau trong một bữa ăn để cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng 

chất. Các chất dinh dưỡng có trong thịt mà ít có trong các loại thực phẩm khác bao 

gồm: sắt, canxi, vitamin D, vitamin B12, kẽm và protein. 

- Bổ sung vitamin và các khoáng chất. Một chế độ ăn chay khỏe mạnh phải 

cung cấp đầy đủ các dưỡng chất mà cơ thể đòi hỏi. Nếu vì một lý do nào đấy mà 

chế độ ăn không cung cấp đủ chất dinh dưỡng, hoặc cảm thấy mệt mỏi, có thể hỏi 

ý kiến tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng để dùng thêm một số vitamin hỗn 

hợp. Tuyệt đối không dùng chúng thay thế cho các bữa ăn. 

Bảng phân loại dưỡng chất 

Sắt: Hạt điều, cà chua, cam, đậu hũ, đậu Hà Lan, đậu xanh. 

Canxi: Các thực phẩm chế biến từ sữa, sữa đậu nành, nước can, đậu hũ, 

bông cải xanh. 

Vitamin D: Sữa tươi, sữa đậu nành, bột ngũ cốc. 

Vitamin B12: Trứng, các thực phẩm là từ sữa bò, đậu tương, ngũ cốc. 

Kẽm: Gạo nguyên cám, lúa mì, lúa mạch, trứng, các thực phẩm chế biến từ 

sữa, đậu hũ, các loại rau có lá xanh, các loại rau củ. 

Protein: Đậu Hà Lan, thực phẩm chế biến từ đậu tương, các loại hạt. 
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