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9D: DANH MỤC ĐỒ ĂN VÀ THỨC UỐNG CHUYÊN BIỆT CHO TRẺ  
 
Đồ ăn và thức uống có nguồn gốc đa dạng về mặt cấu trúc và độ sánh khác nhau. Lựa chọn cấu trúc 
thực phẩm và độ sánh phù hợp mang lại cho trẻ bữa ăn an toàn và thư thái. Ăn các thực phẩm có cấu 
trúc và độ sánh phù hợp với kỹ năng ăn của trẻ là một phần quan trọng để mang lại cho trẻ bữa ăn 
thành công. Dưới đây là danh sách các loại đồ ăn và thức uống có độ sánh phù hợp. Các thực phẩm 
này đều có sẵn ở địa phương. Hãy tham khảo danh sách dưới đây để xác định cấu trúc thực phẩm và 
độ sánh phù hợp với trẻ.  

CẤU TRÚC 
THỰC PHẨM 
DẠNG RẮN 

VÍ DỤ VÍ DỤ (TIẾP) 

 
 
 
 

Dạng nhuyễn hoặc 
đặc nhuyễn 

o Các loại rau củ xay (bí, cà rốt, rau 
mùi tây, khoai lang, bí ngô, đậu 
xanh, rau bina, đậu Hà Lan, bí 
xanh, v.v.) 

o Các loại trái cây xay (quả đào, chuối 
chuối, xoài, mơ, lê, bơ, cà chua, 
mận, kiwi, xuân đào, đu đủ, hồng 
siêm hay sa-poochia vv…. 

o Các loại thịt xay (thịt gà, thịt bò, thịt 
gà tây, thịt heo, thịt cừu) 

o Bánh táo 
o Bánh pudding hoặc bánh flan  
o Thịt hộp xay  

o Bột ngũ cốc hoặc cháo ăn liền (yến 
mạch, cháo bột mì, cháo bột 
gạo, …) 

o Súp và món hầm xay nhuyễn  
o Sữa chua hay Yogurt 
o Món Kefir hoặc Tapar 
o Sữa chua đặc  
o Sữa Lassi 
o Món đậu nghiền 
o Ngô xay  
o Phô mai Ricotta  
o Phô mai nghiền mịn  
o Khoai tây nghiền 
o Thức ăn xay nhuyễn bán sẳn 

 
 
 

Dạng băm nhuyễn 
và mềm nhừ 

o Thịt băm nhuyễn (thịt bò xay, thịt gà, 
thịt gà tây, thịt cừu, thịt heo) 

o Thịt ức gà đóng hộp (nghiền, nhừ) 
o Cá ngừ đóng hộp (nghiền, nhừ, 

không xương) 
o Cá nghiền (cá tuyết, cá rô phi) 
o Cháo ngũ cốc còn hạt lợn cợn 

o Các loại rau được băm nhuyễn hoặc 
nghiền kỹ (khoai tây, bí đỏ, cà rốt, 
mùi tây, đậu xanh, rau bina v..v.) 

o Các loại trái cây băm nhuyễn hoặc 
nghiền kỹ (bơ, chuối, xoài, dâu, 
vv... 

o Các loại trứng hoặc thức ăn thay thế 
(trứng chưng) 

 
 
 

Dạng mềm nhừ – 
cắt miếng nhỏ 

o Các loại thịt nấu mềm nhừ (thịt gà, 
thịt bò, thịt heo, thịt cừu….) 

o Các loại cá mềm (các tuyết, cá ngừ, 
cá bơn, cá chấm v.v) 

o Các loại trái cây nghiền (chuối, quả 
bơ, xoài, dâu, xuân đào, mận v.v) 

o Các loại rau luộc hoặc hấp (cà rốt, 
rau mùi tây, đậu Hà Lan, bông cải 
xanh, cải bắp súp lơ.) 

o Phô mai mềm 
o Các loại trứng (trứng luộc, trứng 

chưng, trứng chiên) 
o Bánh mì ngâm sữa 
o Bún, cơm 

 
Dạng thô thông 

thường 

o Các loại thịt, cá, rau, của quả, phô 
mai, trứng, đậu lăng, đậu đỗ, bánh 
mì, bánh giòn, ngũ cốc … đa dạng  
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ĐỘ SÁNH CỦA 
THỨC UỐNG 

VÍ DỤ 

 
Thức uống lỏng 

 
o Nước lọc 
o Trà hoặc cà phê (không pha chế) 
o Nước dùng  

 
Thức uống hơi sánh 

 
o Sữa mẹ 
o Sữa công thức 

 
 

Thức uống sánh vừa 

 
o Nước trái cây (đào, lê, cam, dứa, 

xoài, v.v) 
o Nước cà chua 
o Sữa (sữa bò, đậu nành, sữa gạo, 

sữa dừa,) 

 
 

Thức uống sánh 
quyện 

 
o Nước ép trái cây 
o Bột gạo sánh quyện  
o Các loại súp sánh mịn (rau bina, 

khoai tây, măng tây, bí, cà chua 
v.v) 

o Các loại nước sốt, si rô (không quá 
lỏng) 

o Mật ong 

 
 
 
 

Thức uống đặc sánh 
hoặc cháo đặc  

 
o Các loại ra củ quả xay (bí đao, cà 

rốt, rau mùi tây, khoai lang, bí ngô, 
đậu xanh, rau bina, đậu Hà Lan 
v.v) 

o Các loại hoa quả xây (đào, chuối, 
xoài, bơ, mơ, lê, cà chua, mận, 
xuân đào, kiwi, đu đủ v.v.) 

o Các loại thịt xây (thịt gà, thịt bò, thịt 
gà tây, thịt heo, thịt cừu) 

o Sữa chua 
o Sữa lên men 
o Sữa chua đặc 
o Đồ uống Lassi 

 


