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9E: ĐIỀU CHẾ ĐỒ ĂN VÀ THỨC UỐNG34 
 

Một số trẻ gặp phải	vấn đề khi ăn dạng cấu trúc thức ăn bất	kỳ	nào đó trong miệng. Có trẻ	lại	gặp khó 
khăn để nuốt một cách an toàn loại thức	uống	nào đó. Khi trẻ gặp phải khó khăn trong ăn uống thì điều	
cần thiết là phải thay đổi cấu trúc đồ ăn hay thức uống để bữa ăn của trẻ được an toàn và dễ dàng hơn.  

Đồ ăn và thức uống có thể	để	nguyên	dạng cấu trúc và độ sánh tự nhiên hoặc cần	được bảo mẫu điều 
chế lại để	có	được cấu trúc và hoặc độ sánh phù hợp với đặc điểm riêng của trẻ. Thức ăn và thức uống 
có thể được điều chế bằng cách sử	dụng	các dụng cụ như vật dụng trong ăn uống, máy xay hoặc đổi 
sang loại thức ăn và thức uống khác hoặc sử dụng chất chế thêm vào để	tạo độ sệt.  

 
CÁCH CHẾ ĐẶC ĐỒ ĂN VÀ THỨC UỐNG 

① Chế đặc đồ ăn và thức uống tự nhiên bằng chính thành phần từ đồ ăn hoặc thức uống đó.  
② Chế đặc đồ ăn và thức uống bằng cách sử dụng thành phần tạo độ kết dính nhân tạo.  

 

CÁC CHẤT TẠO ĐỘ SÁNH ĐẶC TỰ NHIÊN 

Đồ	ăn và thức uống sẽ	tự	tạo	ra	độ sánh quyện tự nhiên khi chúng được pha trộn với các thực phẩm và 
thức uống khác nhau.  

 
CHẤT TẠO ĐỘ SÁNH ĐẶC TỰ NHIÊN CẦN LƯU Ý 

 
Bôt ngũ cốc ăn liền dành cho trẻ sơ sinh (làm từ gạo, lúa 
mạch, bột yến mạch, hỗn hợp) - nghiền hoặc xay thành bột 

 
o Không được vón cục 
o Không pha cùng với sữa mẹ 
o Không sử dụng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi 

 
Gelatin, tinh bột dẻo Guar, tinh bột năng, tinh bột khoai, 
tinh bột sắn, bột ngô, vỏ hạt mã đề (psyllium husk), bột mì, 
thạch rau câu (rong biển đỏ của Ailen) 

 
o Dành cho trẻ trên 12 tháng tuổi và trẻ không có 

nguy cơ dị ứng. 

Thức uống pha trộn (sữa, nước, nước ép trái cây) cháo xay 
hoăc nước cháo để tạo độ sệt. 

 
o Dành tro trẻ trên 12 tháng tuổi và trẻ không có 

nguy cơ dị ứng. 

 
CHẤT TẠO ĐỘ KẾT DÍNH NHÂN TẠO  

Chất tạo kết dính nhân tạo có thể được sử dụng để tạo độ sánh đặc khi chế cùng với thức ăn và đồ 
uống. Có thể tìm mua chất tạo độ đặc này ở một số cửa hàng, hiệu thuốc hoặc mua trực tuyến. Mỗi cơ 
sở sản xuất sẽ đưa ra hướng dẫn cụ thể riêng về cách sử dụng sản phẩm của họ để làm đặc cho thức ăn 
và thức uống.  
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Không được sử dụng chất tạo kết dính nhân tạo cho trẻ dưới 12 tháng 
tuổi.  

 

CHẤT TẠO ĐỘ KẾT DÍNH NHÂN TẠO CHÚ Ý 

 
Nhãn hiệu một số sản phẩm tạo độ kết dính thường có trên 
thị trường như Simply Thick, Thick It, Thicken Up, Thick 
and Easy, Gelmix Thickener 

 
o Dành cho trẻ trên 12 tháng tuổi 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO ĐỘ HƠI SÁNH CHO THỨC 
UỐNG (SÁNH NHƯ MẬT HOA) –  SỬ DỤNG CHẤT 
LÀM ĐẶC TỰ NHIÊN 

o Hòa 6.3 grams (1.5 tsp) bột ngũ cốc ăn liền với 30 ml (1 
ounce) vào sữa công thức hoặc thức uống.  

VÍ DỤ:  

o Với 90 ml (3 ounces) sữa công thức: pha 19 grams (4.5 
thìa cafe/1.5 thìa) bột ngũ cốc ăn liền   

o Với 120 ml (4 ounces) sữa công thức: pha 25.2 grams 
(6 thìa cafe/2 thìa) bột ngũ cốc ăn liền   

o Với 180 ml (6 ounces) sữa công thức: pha  37.8 grams (9 
thìa cafe/3 thìa) bột ngũ cốc ăn liền   

o Thức uống trông sẽ sánh hơn (sánh như mật hoa) và khi rót 
chảy thành dòng chậm hơn so với nước. 

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO ĐỘ SÁNH VỪA CHO THỨC UỐNG 
(SÁNH NHƯ MẬT ONG) -  SỬ DỤNG CHẤT LÀM ĐẶC TỰ 
NHIÊN 

o Pha 2.5 thìa (10.5 grams) bột ngũ cốc ăn liền  với 30 ml 
(1 ounce) sữa công thức hoặc thức uống. 

VÍ DỤ:  

o Với mỗi 90 ml (3 ounces) sữa công thức: pha 31.5 
gram (7.5 thìa cafe/2.5 thìa) bột ngũ cốc ăn liền   

o Với mỗi 120 ml (4 ounces) sữa công thức: pha 42 gram 
(10 thìa cafe/3 thìa + 1 thìa cafe) bột ngũ cốc ăn liền   

o Với mỗi 180 ml (6 ounces) sữa công thức: pha 63 grams 
(15 thìa cafe/5 thìa) bột ngũ cốc ăn liền.   

o Thức uống trông sẽ đặc hơn (sánh như mật ong) và khi rót thì 
sẽ chảy chậm hơn so với đồ uống hơi sánh.  
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Không cho trẻ dưới 12 tháng tuổi ăn mật ong nguyên chất. 

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO ĐỘ SÁNH CHO THỨC ĂN DÀNH CHO 
TRẺ TRÊN 12 THÁNG TUỔI  

o Pha một lượng nước, nước dùng hoặc nước trái 
cây cùng với bột ăn dặm của trẻ hoặc thức ăn xay 
nhuyễn để tạo độ sánh	tự nhiên cho đồ uống. 
Khuấy đều lên để đồ uống không bị vón cục. “Pha 
càng nhiều nước, thức uống càng lỏng”.  

o Pha một lượng nước hoặc sữa vào bánh pudding 
hoặc sữa chua để tạo thức uống có độ đặc tự 
nhiên. Khuấy đều lên để thức uống không bị vón 
cục. “Pha càng nhiều nước, thức uống càng lỏng”.  

o Pha bột khoai tây, bột bánh mì, bột hoặc, bột 
bánh quy xay cho	vào canh hầm, súp với thịt để 
tạo độ sánh cho nước canh. Khuấy đều để đồ	ăn 
không bị vón cục. “Pha càng nhiều bột, thức ăn 
càng đặc”. 

 
CÁC MẸO LÀM ĐẶC THỨC ĂN   

① Lắc đều và kỹ thức uống trong cốc hoặc 
bình cho quyện trước khi dùng.  

② Dùng nĩa hoặc dụng cụ khuấy kỹ	thức 
uống trong cốc hoặc chai cho quyện đều.  

③ Chờ một lúc để thức uống đạt đến độ đặc 
mong muốn.  

④ Nhiệt độ của	thức	uống có thể làm thay 
đổi mức	độ đặc của đồ uống đó. Cần quan 
sát kỹ và điều chỉnh khi cần.  

⑤ Bỏ	chất	tạo	độ	đặc	vào	từng	ít	một	để tránh 
không bị vón cục. 

⑥ Có thể lắc kỹ thức uống hoặc hỗn hợp cho 
đều	trước khi sử dụng. Luôn luôn kiểm tra 
độ đặc của thức uống trước khi cho trẻ ăn.  

⑦ Nếu thức uống quá lỏng, bỏ	thêm một 
chút chất tạo đặc cho đến khi đạt được độ 
đặc mong muốn.  

⑧ Nếu thức uống bị	quá	đặc, cần pha thêm 
nước (nước, nước dùng, sữa công thức, 

sữa, nước ép trái cây) cho đến khi đạt đến 
độ đặc mong muốn.  

⑨ Không pha bột ăn liền	với sữa mẹ. Sữa mẹ 
sẽ làm lỏng bột.  

⑩ Chỉ	chế	đặc đồ	uống	cho	phù hợp ngay 
trước khi cho trẻ ăn.  

⑪ Nếu cho trẻ ăn bằng bình, cần kiểm tra 
núm bình trong suốt quá trình cho trẻ ăn 
để tránh núm bị tắc. Nếu	núm bình bị tắc 
nhiều lần, cần thay bằng	một núm bình 
mới có tia chảy	nhanh hơn (núm bình số	
lớn	hơn hoặc	có	lỗ	to	hơn).  

⑫ Không được bấm,	cắt núm bình sữa để cho 
trẻ ăn thức ăn đặc. Cần thay núm bình 
phù hợp với thức ăn.  

⑬ Một số thức ăn sẽ tan ra thành thức uống 
dạng lỏng ví dụ như kem, đá viên, Jell-O. 
Không cho trẻ ăn những thức ăn này nếu 
trẻ gặp khó khăn trong việc nuốt thức 
uống.
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HƯỚNG DẪN CHẾ BIẾN THỨC ĂN ĐẶC NHUYỄN  

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỨC ĂN ĐẶC 
NHUYỄN 

HƯỚNG DẪN CHẾ BIẾN 

 
o Thường được xúc bằng dụng cụ ăn 
o Không thể uống bằng ly hoặc ống hút 
o Không cần nhai 
o Mịn, không vón cục 
o Không bị đổ ra 
o Không dính thìa khi xúc và giữ 

nguyên hình dạng khi múc ra 
dĩa/khay/ bàn   

 
① Nấu nhừ rau và các loại thịt, nhưng không được nấu quá 

nhừ (Rau nấu quá nhừ = bị nhũn ra; thịt nấu quá kỹ = bị khô, 
bã). 

② Bỏ thức ăn vào máy xay hoặc máy chế biến để xay 
③ Cho thêm nước từng ít một. 
④ Đậy nắp máy xay cho đến kho thức ăn được xay nhuyễn.  
⑤ Cho thêm nước nếu cần, đặc biệt nếu thức ăn quá đặc.  

 
MẸO CHẾ BIẾN 

① Đối với thịt và các món khai vị:  
(a) Dùng các loại nước sốt và thức uống khác nhau để 

tạo hương vị mới và lạ miệng.  
(b) Các món hầm thường dễ xay nhuyễn.  
(c) Tránh dùng các loại thịt dai, khô, có gân.  
(d) Không dùng da gà hoặc da vịt.  

② Đối với các món rau: 
(a) Hấp hoặc luộc cho đến khi mềm, để ráo và giữ lại 

ít nước để	xay	nhuyễn.  
(b) Cho bơ, kem, sữa ấm, nước dùng, nước đun sôi vào 

cùng khi nghiền khoai tây.  
(c) Trộn một	số	rau cùng nhau để tạo ra sự kết hợp ngon 

miệng ví dụ trộn	bông cải xanh trộn với súp lơ trắng, cà rốt 
với rau mùi tây cùng nhau. 

(d) Lưu ý khi nghiền rau củ còn nguyên vỏ vì một	số	loại	sẽ không nhuyễn được 
như mong muốn.  

(e) Tránh dùng rau củ thô hoặc rau củ có vỏ	ngoài	xù xì hay có hạt.  
③ Đối với các loại trái cây:  

(a) Nếu sử dụng trái cây đóng hộp, chắt	hết	nước	ra	và	tận dụng để nghiền thức ăn.  
(b) Trộn một số loại trái cây nhất định với pudding, sữa chua, phô mai để có sự kết hợp ngon 

miệng hơn.  
(c) Tránh sử dụng trái cây cứng hoặc có vỏ dày hoặc có hạt.  

④ Đối với các loại	ngũ	cốc:  
(a) Nấu mỳ hoặc	cơm	cho	chín	mềm trước khi cho vào nghiền.  
(b) Nghiền nhuyễn các loại mỳ/cơm đã nấu mềm với	thịt	và/hoặc rau để	món	ăn	ngon hơn.  
(c) Nghiền nhuyễn mỳ/cơm cùng với nước sốt (sốt	kem, cà chua), pho mai, bơ, nước dùng để 

trẻ có bữa ăn ngon miệng.  
(d) Không cho trẻ ăn bánh mỳ các loại 

⑤ Đối với các món súp và món hầm: 
(a) Bỏ	chung	các loại thịt, mỳ/ cơm và rau để nghiền nhuyễn.  
(b) Cho thêm vào ít một nước dùng hoặc nước hầm khi xay để	thức ăn được nghiền nhuyễn.  
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Để gia tăng hương vị: Hãy nêm thêm nước sốt, rau thơm, gia vị vào 
món nghiền. 

Để tăng lượng calo: Hãy cho thêm bơ, dầu thực vật, các chế phẩm từ 
sữa có độ béo cao, sốt kem vào món nghiền nhuyễn. 

 

CÁCH CHẾ BIẾN THỨC ĂN ĐƯỢC BĂM NHỎ VÀ MỀM NHỪ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁCH CHẾ BIẾN THỨC ĂN ĐƯỢC CẮT NHỎ VỪA MIỆNG VÀ MỀM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỨC ĂN ĐƯỢC 
BĂM NHỎ VÀ NHỪ 

HƯỚNG DẪN CHẾ BIẾN 

 

o Có thể xúc bằng dụng cụ ăn, đũa, đôi khi có 
thể bốc bằng tay. 

o Có thể cắt nhỏ và múc bằng muỗng cho vào 
đĩa/ khay/ bàn 

o Còn thấy thấy những miếng nhỏ, lợn cợn 

o Có thể dùng lưỡi để làm nghiền nhuyễn các 
miếng lợn cợn này.  

o Nhừ và mềm 

o Ít cần phải nhai 

o Không cần phải cắn 

 

① Nấu nhừ rau và các loại thịt, 
nhưng không được nấu quá nhừ 
(Rau nấu quá nhừ = mềm nhũn ra; 
thịt nấu quá chín = khô, bã). 

② Cho thức ăn vào máy chế biến, 
máy xay thịt hoặc dùng dao cắt 
thành miếng nhỏ đều nhau.  

③ Mỗi miếng không to hơn 2ml  

④ Cho thêm nước sốt vào thức ăn để 
tạo độ ẩm và giúp trẻ dễ ăn hơn.  

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỨC ĂN MỀM, 
CẮT NHỎ VỪA MIỆNG HƯỚNG DẪN CHẾ BIẾN 

 

o Có thể ăn bằng dụng cụ ăn, đũa hoặc bốc 
bằng tay. 

o Mềm, nhừ và cắt miếng vừa miệng. 

o Có thể xắn nhỏ mà không cần dùng dao. 

o Có thể được nghiền và xắn nhỏ hơn bằng 
dụng cụ ăn cơm. 

o Cần phải nhai 

o Không cần phải cắn.  

 

① Nấu mềm thịt và rau củ. 

② Cắt tất cả các loại thức ăn thành 
những miếng đều nhau.  

③ Mỗi miếng không to hơn 8ml  

④ Khi xắn thức ăn bằng thìa, móng 
tay cần sạch và thức ăn vừa mới 
được xắn không trở về hình dạng 
ban đầu.  

⑤ Cho thêm nước sốt để tạo độ ẩm 
và giúp trẻ dễ ăn hơn.  



 

 

 


