


Có lẽ bạn sẽ thắc mắc “Ăn lành hơn” là gì? 

Đây là một xu hướng ăn uống mà CHANGE muốn giới thiệu đến cộng đồng:  Ăn lành hơn là chế độ ăn nhiều rau, 
hạt, ít thịt nhằm giảm tác động đến môi trường mà vẫn đảm bảo được sức khỏe của mỗi người khi áp dụng.

Ăn giảm thịt như thế nào? 
Ăn giảm thịt có đủ chất cho cơ thể không? 
Có hướng dẫn nào cho người mới bắt đầu không?

Bạn đừng quá lo lắng nhé, chúng tôi hiểu được những thắc mắc của bạn. Để bạn không lạc lối với quá nhiều 
thông tin từ Internet cũng như các nguồn khác, CHANGE sẽ cung cấp những thông tin cần thiết nhất trong 
quyển cẩm nang này. Đây là những thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và dẫn chứng từ người thật, việc 
thật. Mong rằng, đây sẽ là điểm khởi đầu vững chắc để bạn tự tin trên hành trình Giảm Thịt - Ăn Lành Hơn.   

Gửi đến những người bạn yêu thương Trái Đất, 

THÂN NGỎTHÂN NGỎ
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Các bên đã hỗ trợ, cung cấp công thức những món ăn vừa lành vừa ngon 

để CHANGE hoàn thiện cẩm nang Ăn Lành Hơn này.

Leo – Sư tử ăn chay - Veganroar
Blogger - Vlogger

Nam Phương
Huấn luyện viên về Dinh dưỡng 

& Sức khỏe toàn diện

R House Healthy Diner & Lounge
Mô hình quán ăn chay/ thuần chay kết hợp 

cứu trợ chó và tổ chức sự kiện 
độc đáo tại Sài Gòn
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ĐIỀU BẠN CÓ THỂ QUAN TÂMĐIỀU BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM
Cẩm Nang Ăn Lành Hơn

Những con số đằng sau 
bữa ăn thịt

Chuyện ăn lành

Nguyên lý thiết kế 
bữa ăn lành

Menu Ăn Lành Hơn Tái bút

04 09

1513 43
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N H Ữ N G  C O N  S Ố  Đ Ằ N G  
S A U  B Ữ A  Ă N  T H Ị T

N H Ữ N G  C O N  S Ố  Đ Ằ N G  
S A U  B Ữ A  Ă N  T H Ị T
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Ngành công nghiệp thịt tiêu tốn 27% lượng nước sạch trên toàn cầu
Để sản xuất 1 kg thịt bò thì sẽ tiêu tốn hơn 15.000 lít nước (tương đương 250 bồn tắm)

15.000 lít nước 1 kg thịt bòđể sản xuất

6.000 lít nước 1 kg thịt heođể sản xuất

4.300 lít nước 1 kg thịt gàđể sản xuất

BẠN CÓ BIẾTBẠN CÓ BIẾT

Nguồn: Colin G. Scanes và Samia Toukhsati (2018). Animals and Human Society. Academic Press
                  Mekonnen and Hoekstra (2010). Value of water research report series No.48, UNESCO-IHE
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BẠN CÓ BIẾTBẠN CÓ BIẾT

Nguồn:  [ 1 ] Jerry L. Hatfield, Thomas J. Sauer (2011). Soil Management: Building a Stable Base for Agriculture - American Society of Agrono.
                   [ 2 ] J. Poore, T. Nemecek (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. American Asso.
                  [ 3 ] Gerb er, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G. (2013). Tackling climate change       
                 through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities. Food and Agriculture Organization of 
                he United Nations (FAO), Rome.

Nguồn: Colin G. Scanes và Samia Toukhsati (2018). Animals and Human Society. Academic Press
                  Mekonnen and Hoekstra (2010). Value of water research report series No.48, UNESCO-IHE

26% tổng diện tích đất liền dùng cho chăn nuôi[1] 

83% đất nông nghiệp là để phục vụ cho mục đích 
chăn nuôi, sản xuất thức ăn gia súc[2]

Sản xuất thịt còn là tác nhân chính 
gây nên biến đổi khí hậu khi thải ra 
đến 7.100.000.000 tấn CO2/năm[3]

Tương đương 14.5% tổng lượng khí 
nhà kính nhân tạo toàn cầu và ngang 
với tổng lượng khí thải ngành vận tải[3]
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TRÊN THỰC TẾ

Là lượng thịt trung bình mỗi người chúng 
ta tiêu thụ hằng ngày[4], gần như gấp 

3 lần lượng thịt cơ thể nên dùng.

140 g thịt/ngày51.02 g thịt/ngày
là lượng thịt trung bình khuyến 
nghị một người nên sử dụng[3].

52.6 kg thịt
Là lượng thịt trung bình mỗi người 
chúng ta tiêu thụ trong 1 năm[4].

TRÊN THỰC TẾ

Tiêu thụ 50 g thịt chế biến (như xúc xích, lạp xưởng, 
thịt xông khói, v.v.) hàng ngày sẽ làm tăng 18% 
nguy cơ ung thư đại trực tràng [1]. Những người ăn 
560 g thịt đỏ/tuần có nguy cơ mắc bệnh tim. 
Cao hơn 31% những người ăn 120 g thịt đỏ/tuần.
Sự gia tăng toàn cầu trong việc tiêu thụ thịt, chất 
béo và đường tinh luyện đang góp phần làm tăng 

tỷ lệ bệnh béo phì [2]. 

Nguồn:  [ 1 ] Alfredo J. Martínez, Angeles M. Zulet (2018). Precision Nutrition and Metabolic Syndrome Management . MDPI
                    [2] Greenpeace International (2018). LESS IS MORE.
                   [3] U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services (2010). Dietary Guidelines for Americans
                  [4] Organisation for Economic Co-operation and Development (2018). https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm#indicator-chart
                

Nguồn:  [ 1 ] Jerry L. Hatfield, Thomas J. Sauer (2011). Soil Management: Building a Stable Base for Agriculture - American Society of Agrono.
                   [ 2 ] J. Poore, T. Nemecek (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. American Asso.
                  [ 3 ] Gerb er, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G. (2013). Tackling climate change       
                 through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities. Food and Agriculture Organization of 
                he United Nations (FAO), Rome.

Việc tiêu thụ thịt quá nhiều gây nên các bệnh về tim mạch, 
tiểu đường, béo phì và nhiều bệnh lý khác. 
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SỐ PHẬN NHỮNG CON VẬT...

.000.000.000

SỐ PHẬN NHỮNG CON VẬT...

Nguồn: [1] FAOSTAT (2016). http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL
                 [2] Farm Sanctuary. The Truth Behind Dairy

SỐ PHẬN NHỮNG CON VẬT...SỐ PHẬN NHỮNG CON VẬT...SỐ PHẬN NHỮNG CON VẬT...SỐ PHẬN NHỮNG CON VẬT...SỐ PHẬN NHỮNG CON VẬT...SỐ PHẬN NHỮNG CON VẬT...SỐ PHẬN NHỮNG CON VẬT...SỐ PHẬN NHỮNG CON VẬT...

là tổng số lượng các loài động vật (bò, gà, lợn, dê, v.v.) bị 
đưa vào lò mổ mỗi năm[1]. Chưa kể, quy trình chăn nuôi và 
sản xuất thịt ở các loài động vật như bò, gà, lợn cũng có 
gây nhiều tranh cãi như sự nuôi nhốt trong không gian 
chật hẹp, thiếu điều kiện vệ sinh và chăm sóc, bị đối xử tàn 

bạo và khai thác quá mức  nhu cầu thực cần, thậm chí khi giết mổ, một số nơi không có 
biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết…[2] khiến chúng trở nên suy sụp về tinh thần, gây 

đau đớn và không đảm bảo về vệ sinh thực phẩm, sai qui định Luật Chăn Nuôi.
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Nguồn: [1] FAOSTAT (2016). http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL
                 [2] Farm Sanctuary. The Truth Behind Dairy

LOREM IPSUM

C H U Y Ệ N  Ă N  L À N HC H U Y Ệ N  Ă N  L À N H
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“Giờ ăn rau còn đắt hơn ăn thịt!”

Khi thời đại rau sạch lên ngôi thì mọi người thường đùa với nhau 
rằng: “Giờ ăn rau còn đắt hơn cả thịt”.  Trên thực tế, việc “ăn lành”
đắt hay rẻ phụ thuộc vào cách chúng ta lựa chọn chế độ ăn tốt cho 
sức khỏe như thế nào và nơi có nguồn cung cấp thực phẩm phù 

hợp với điều kiện kinh tế cho phép. 

Chưa kể, để sản xuất ra 1 kg thịt cho bữa ăn, bạn đã biết sẽ hao tốn 
bao nhiêu tài nguyên từ thiên nhiên rồi đấy.

NHỮNG HIỂU LẦM QUANH
CHUYỆN ĂN LÀNH

NHỮNG HIỂU LẦM QUANH
CHUYỆN ĂN LÀNH
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“Ăn ít thịt làm sao nạp đủ chất”

Đây là một trong những nỗi lo khá dễ bắt gặp ở những bạn mới bắt đầu hành 
trình ăn giảm thịt. Khi khảo sát, các chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng cho 
biết, một trong những lý do phổ biến cho tình trạng thiếu chất hiện nay là do 
việc không nạp đủ lượng calories cần thiết hàng ngày. Dù là ít vận động, cơ 
thể vẫn cần rất nhiều năng lượng để duy trì các hoạt động quan trọng như 

não bộ tiêu hao tới 20% tổng năng lượng hằng ngày.

Để khắc phục tình trạng trên, bạn cần đảm bảo cơ thể được hấp thu đầy đủ 
lượng calories từ “bộ ba” chất đa lượng thiết yếu như đạm, tinh bột và chất béo 
có trong các loại thực phẩm như ngũ cốc toàn phần (gạo lứt, bánh mì nguyên 
cám…) hay thực phẩm giàu đạm (đậu phụ, đậu đen, đậu gà...) và nhóm thực 
phẩm giàu chất béo (hạnh nhân, hạt bí, hạt chia…). Đồng thời, bạn cũng cần 

nạp thêm những loại thực phẩm giàu chất xơ như các loại trái cây, rau củ. 
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“Ăn theo chế độ sợ không có thời gian”

Thời gian chuẩn bị một bữa ăn sẽ dao động từ 30-60 
phút. Tự nấu ăn cho bản thân cũng là bạn đang yêu 
thương và chăm sóc cho chính mình. Hãy cho mình 
những bữa ăn tốt nhất và ngon nhất, vì chỉ có bạn mới 

biết mình thích mùi vị như thế nào.

Ngày nay có rất nhiều quán ăn phục vụ đa dạng chế độ 
ăn, nếu quá bận rộn do tính chất công việc, không thể 
tự chuẩn bị bữa ăn cho mình trong tuần, bạn có thể lựa 

chọn những quán ăn phù hợp với nhu cầu bản thân.
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NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ 
BỮA ĂN LÀNH

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ 
BỮA ĂN LÀNH

Ở đây, CHANGE sử dụng nguyên lý “Đĩa ăn lành mạnh” do trường 
đại học Harvard đề xuất để làm thước đo cho một bữa ăn lành. Cốt 
lõi của nguyên lý “Đĩa ăn lành mạnh” chính là tập trung dựa trên tỷ 
lệ giữa các nhóm thức ăn nạp vào hằng ngày chứ không chi ly vào 
lượng chất nạp vào hay tiêu thụ, nhờ đó thực tế hơn và dễ dàng 

áp dụng hơn cho cá nhân.
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•  Món ăn rau quả, trái cây
(½ đĩa ăn)

Bạn nên lựa chọn những loại rau củ đa 
dạng màu sắc, và lưu ý khoai tây 
không được tính là rau củ trong mô 
hình Đĩa ăn lành mạnh, vì nó tác động 

tiêu cực tới lượng đường huyết.

•  Chất đạm bổ dưỡng
(¼ đĩa ăn)

Cá, gà, các loại đậu đỗ và hạt khô đều là 
những nguồn protein đa năng lợi cho sức 
khỏe, có thể trộn lẫn với salad hoặc ăn 
chung với các loại rau củ quả có sẵn trên 
đĩa. Bạn nên hạn chế ăn thịt đỏ (thịt bò, thịt 
lợn, thịt cừu), và tránh các loại thịt đã qua 
chế biến như thịt xông khói hoặc xúc xích.

Ngoài ra, mọi người cũng ghi nhớ uống 
đủ 1,6  - 2 lít nước mỗi ngày và ưu tiên 
dùng các loại dầu tốt như dầu ô liu.  
Đừng quên tập thể dục để cơ thể khỏe 

mạnh thêm nhé.

•  Ngũ cốc nguyên hạt
(¼ đĩa ăn)

Là những loại thực phẩm: lúa mì, lúa 
mạch, hạt lúa mì, diêm mạch, yến mạch, 
gạo lứt. Những loại này không ảnh 
hưởng đến lượng đường huyết và insulin 
bằng bánh mì trắng, gạo trắng và các 

loại ngũ cốc tinh chế khác.

Bản Quyền © 2011 Trường Đại Học  Harvard. Để có thêm thông tin về Dĩa Thức Ăn Bổ Dưỡng, vui lòng đọc Nguồn Dinh Dưỡng, Khoa Dinh Dưỡng, 
Trường Harvard T.H. Chan School of Public Health, http://www.thenutritionsource.org and Harvard Health Publications, health.harvard.edu.

ĐĨA ĂN LÀNH MẠNHĐĨA ĂN LÀNH MẠNH
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MENU ĂN LÀNH HƠNMENU ĂN LÀNH HƠN
Nếu quá khó để có thể theo đuổi nguyên lý “Đĩa ăn lành mạnh” 
do trường đại học Harvard đề xuất. Bạn có thể theo đuổi lối sống 
“ăn lành hơn” bằng cách giảm khẩu phần thịt qua 3 bữa ăn trong 
một ngày theo từng bước nhỏ. Ví dụ: Nếu trong một ngày bạn 

thường ăn 3 bữa. Bạn có thể lựa chọn ăn theo công thức sau:

Với 27 món ăn chay trong MENU ĂN LÀNH HƠN này, CHANGE 
mong bạn sẽ có nhiều gợi ý và niềm vui hơn trong hành trình tự 

nấu bữa ăn lành cho chính mình cùng người thương, gia đình. 

Công thức 1
2 bữa ăn chay và 1 bữa ăn mặn 

trong 1 ngày

Công thức 2
2 bữa ăn mặn và 1 bữa ăn chay 

trong 1 ngày
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Mỗi người đều sẽ có những lựa chọn riêng cho mình xoay quanh việc 
ăn lành hơn. Nhưng sẽ thật tuyệt, nếu bạn có thể cân nhắc chọn lựa 
những thực phẩm bổ sung vào cơ thể là những nguyên liệu lành với 
Trái Đất, là những món ăn lành hơn - nhiều rau giảm thịt. Bởi từ 
những sự lựa chọn tưởng chừng đơn giản ấy lại đang giúp bảo vệ 
môi trường và cho chính bản thân bạn, trở thành một phiên bản tốt 

hơn với tinh thần an nhiên và sức khỏe ổn định.

Chúng mình hi vọng rằng sau khi đọc cẩm nang “Ăn lành hơn" này, 
bạn sẽ có một điểm tựa vững vàng, một hành trang vững chắc để 

bước vào con đường ăn lành hơn. 

Cảm ơn bạn!

You are what you eat
(Tạm dịch: Bạn là những gì bạn ăn)

TÁI BÚTTÁI BÚT



TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG VÀ LIÊN KẾT VÌ 
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN (CHANGE)

Tầng 1, Block B, Tòa nhà An Khang, số 28, 
đường 19, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
info@changevn.org
(+84) 28 66813513


