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Thắc Mắc? 
Gọi chúng t ôi 206-598-4377 trong tuần từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 
Sau giờ làm việc và cuối tuần và ng ày lễ. Gọi đường giây Chăm Sóc 
Cộng Đồng  tại at Bệnh Viện Harborview 206-744-2500.  
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Thứ căn Đề nghị Tránh 
Rau cải Nấu chin rau cải: bí, đậu xanh, đậu 

sáp, rau bina, bí đỏ, cà tím, khoai 
tây (không võ), củ cải đỏ, măng 
tây, nấm, sốt cà chua và cà rốt. 
Nước rau cải không có sát. 

Rau cải sống và rau cải 
chiên, da, dưa chua, bí 
tráng, đậu hà lan, bắp, 
bông cải xanh, bắp cải 

Trái cây Chuối chín, trái bơ, đào, táo 
nhiễm, trái cây hộp (ngoại trừ 
thơm). Nước trái cây không có sát. 

Võ trái cây. Thơm, mận, 
kiwi, trái berries, nho, các 
loại dưa, dừa, trái cây 
khô. 

Tinh bột, 
đậu, Các 
loại hạt 

Gạo trắng, mì ống, mì ý, mì sợi. 
Khoai lang trắng và đỏ không có 
võ. 

Lứa mì ý. Cơm chiên. 
Các loại đậu khô. Đậu 
phộng và bơ đậu phộng. 
Tất cả các loại hạt. 

Thịt, Cá, 
Gà 

Thịt bò mềm, thịt gà, thịt lợn, thịt 
cừu, cá. Trứng. 

Thịt chiên hoặc cá chiên. 
Thịt hun khói hoặc thịt 
ứơp muối. Xúc xích. 

Canh Được dùng bất kỳ hương vị gì để 
nấu.  

 

Bánh mì, 
Ngũ cốc 

Bánh mì trắng, bánh mì lúa, bánh 
mì lúa mạch đen hoặc bánh mì 
tròn. Bánh chiên bánh quy. bánh 
mặn, bánh mì nướng và bánh quy 
giòn. Ngũ cốc nấu chín: kem lúa 
mì, yến mạch.  

Bánh mì có bột ngũ cốc 
nguyên hạt, cám, nho 
khô, hay hạt giống. Mảnh 
lúa mì, mảnh cám, bột 
yến mạch, lúa mì cắt 
nhỏ, yến mạch 

Món tráng 
miệng, 
Thức ăn 
ngọt, Ăn 
vặt 

Được dùng bất kỳ hương vị gì để 
nấu.  

Các loại hạt đậu, dừa, 
nho khô, giống hạt, trái 
dâu bột ngũ cốc. Bắp nổ. 
 

Giải khát Tất cả các loại. Không được uốg quá 2 
tách sửa mỗi ngày.  
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