Các thực phẩm ít lactose

Low-Lactose Food Choices / Vietnamese

Một số trẻ em cảm thấy không ổn sau khi ăn thực phẩm chứa lactose. Việc tránh hay hạn chế các thực
phẩm chứa lactose có thể mang lại lợi ích cho con bạn.
Bản thông tin này đưa ra một số ví dụ về các thực phẩm bạn có thể chọn cho chế độ ăn uống của con mình chứ không
phải là một danh sách đầy đủ. Để lập danh sách thực phẩm dành riêng cho bạn và gia đình, hãy hợp tác với một
chuyên gia dinh dưỡng. Bạn có thể liên lạc với nhóm dinh dưỡng theo số (206) 987-4758. Nếu bạn cần được trợ giúp
trong việc tìm kiếm hay mua thực phẩm thì vui lòng nói cho nhóm chăm sóc của con mình biết để chúng tôi có thể giới
thiệu bạn đến các nguồn hỗ trợ, hoặc liên lạc với tổ chức ParentHelp123 tại địa chỉ parenthelp123.org hay số điện thoại
1-800-322-2588.

Lactose là gì?

Tình trạng không dung
nạp lactose là gì?

•

Lactose là một loại đường tự nhiên có trong các thực phẩm làm từ sữa động
vật (sữa và các thành phần hay sản phẩm làm từ sữa).

•

Một số sản phẩm sữa, ví dụ như sữa bò, chứa rất nhiều lactose tự nhiên trong
khi các sản phẩm khác như pho mát chứa rất ít lactose.

•

Một số trẻ em cảm thấy không ổn sau khi ăn thực phẩm chứa lactose bởi vì
cơ thể của chúng không thể chuyển hóa được (tiêu hóa) chất lactose ăn vào.
Tình trạng này được gọi là “không dung nạp lactose”.

•

Các triệu chứng của tình trạng này bao gồm đau bụng, đầy hơi, trướng bụng
và tiêu chảy (hay táo bón đối với một số trẻ).

•

Tình trạng không dung nạp lactose có thể chỉ tạm thời. Con bạn có thể mất
khả năng dung nạp lactose sau khi bị bệnh hoặc trong lúc bùng phát triệu
chứng của bệnh viêm đường ruột (IBD). Tình trạng không dung nạp lactose
cũng có thể thay đổi qua thời gian.

Con tôi nên ăn gì nếu
không thể dung nạp
được lactose?
Chọn các thức ăn, đồ
uống không có hoặc
chỉ có ít lactose

Số lượng lactose trẻ có thể tiêu hóa được trước khi bắt đầu cảm thấy khó chịu
là khác nhau ở mỗi trẻ em. Hãy làm theo các lời khuyên dưới đây để lựa chọn
thực phẩm giúp giảm thiểu triệu chứng từ tình trạng không dung nạp lactose:

•

Nói chung thì con bạn nên tránh các thực phẩm chứa nhiều lactose.

•

Các thực phẩm có nhãn “milk-free” hay “dairy-free” (không chứa sữa động
vật) sẽ không có lactose. Các thực phẩm kiểu Kosher có ghi chữ “pareve” hay
“parve” là không chứa sữa. Các thực phẩm có nhãn “vegan” (thuần chay)
cũng không chứa sữa.

•

Con bạn có thể uống các sản phẩm sữa không chứa lactose (ví dụ như
Lactaid, là loại sữa bò được khử lactose). Các chợ có sẵn sản phẩm bơ thực
vật, bơ sữa và sữa mà không chứa lactose hay không làm từ sữa động vật.

•

Các loại sữa thực vật như sữa đậu nành, sữa gạo, sữa dừa, sữa yến mạch,
sữa hạnh nhân hay sữa từ đạm đậu Hà Lan đều không chứa lactose. Hãy hỏi
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Để biết thêm thông tin

Dịch vụ thông dịch miễn phí

• Khoa Dinh dưỡng
206-987-4758

• Nếu ở bệnh viện, hãy hỏi y tá của bạn.
• Nếu ở bên ngoài bệnh viện, hãy gọi
Đường dây Thông dịch dành cho Gia
đình miễn phí theo số 1-866-583-1527.
Báo cho thông dịch viên biết tên hay số
máy lẻ của người bạn cần gặp.

• Hỏi người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của con bạn

• seattlechildrens.org
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chuyên viên dinh dưỡng của con bạn để biết loại sữa nào là tốt nhất cho
cháu, bởi vì các sản phẩm này thường không thể thay thế được toàn bộ chất
dinh dưỡng có được từ sữa bò. Khi nấu ăn theo công thức thì nhớ dùng các
nguyên liệu không chứa lactose.
•

Chỉ cho con ăn lượng nhỏ các thực phẩm chứa lactose ở mức từ trung bình
đến cao. Nếu không dùng quá nhiều vào cùng một lúc thì có khả năng cháu
sẽ ăn uống được các thực phẩm chứa lactose ở mức từ trung bình đến cao
mà không bị triệu chứng.

•

Những người không dung nạp lactose thường có thể dung nạp tốt loại sữa ít
lactose hay sữa Acidophilus.

Dùng thuốc chứa men
lactase khi ăn hay uống thực
phẩm chứa lactose

Nếu con bạn muốn tiếp tục ăn uống các thực phẩm có nhiều lactose thì hãy hỏi
bác sĩ xem thuốc chứa men lactase có thể giúp ích cho cháu hay không. Nếu
dùng một loại thuốc chứa men lactase (ví dụ như Lactaid) để giúp cơ thể tiêu hóa
lactose thì có khả năng cháu sẽ ăn uống được các thực phẩm chứa nhiều lactose
mà không bị triệu chứng. Thuốc chứa men lactase có ở dạng viên nén, viên nang
hay nhỏ giọt. Hãy theo hướng dẫn trên bao bì thuốc để biết nên dùng liều men
bao nhiêu.

Làm thế nào để tôi biết
được một loại thực
phẩm hay thuốc có
chứa lactose hay
không?

Trái cây, rau củ, ngũ cốc, thịt, cá, đậu và trứng đều không có lactose tự nhiên. Một
số trong các thực phẩm này có thể vẫn có lactose nếu được chế biến với lactose
hay có các thành phần chứa lactose. Sau đây là một số thực phẩm có thể chứa
lactose:
•

Thịt, cá, gia cầm hay rau củ tẩm bột chiên giòn hay chiên xù

•

Thịt, cá hay gia cầm sốt kem

•

Rau củ sốt kem và súp kem có rau củ

•

Rau củ sốt bơ hoặc có thêm bơ (đóng gói)

•

Khoai tay ăn liền

•

Rau củ nấu với pho mát

•

Bánh chip hay đồ ăn nhẹ có hương vị pho mát

•

Bánh làm bằng bột nở, bánh nướng xốp, bánh tròn, bánh rán, bánh kếp, bánh
mì và bánh quế (nếu được làm từ sản phẩm sữa)

•

Kẹo sô cô la sữa

•

Bánh ngọt và kem phủ

•

Sốt thịt và sốt kem

Yêu cầu nhà hàng cho biết
thành phần của các món ăn

Một số nhà hàng và tiệm ăn nhanh có thể sử dụng các thành phần phụ thêm trong
các món ăn. Hãy hỏi nhà hàng xem các món ăn bạn muốn đặt có chứa thành
phần từ sữa động vật hay không.

Kiểm tra nhãn thành phần

Hãy luôn đọc nhãn thành phần trên thực phẩm đóng gói, bởi vì ngay cả các sản
phẩm bạn tưởng không chứa sữa hay sản phẩm từ sữa vẫn có thể chứa lactose.
Cùng một loại thực phẩm có thể chứa các mức lactose khác nhau tùy theo nhãn
hiệu sản phẩm. Nếu tìm được một trong những từ sau đây trên nhãn thì có nghĩa
là sản phẩm đó chứa lactose:
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•

Milk solids or nonfat milk solids (sữa khô hay sữa khô không béo)

•

Whey (sữa đông)

•

Lactose (đường sữa)

•

Margarine (bơ thực vật)

•

Butter (bơ sữa)

•

Sweet or sour cream (kem ngọt hay kem chua)

•

Nước sữa (buttermilk)

•

Malted milk (sữa mạch nha)

•

Sweetened condensed milk (sữa đặc có đường)

Kiểm tra thuốc

Hỏi dược sĩ của bạn hoặc nhà sản xuất để biết xem các loại thuốc hay vitamin
của con mình có chứa lactose hay không. Nếu có, hãy yêu cầu được cho dùng
loại khác.

Tôi cần làm gì để đảm
bảo con tôi hấp thu đủ
canxi?

Hỏi bác sĩ hay chuyên viên dinh dưỡng của con bạn nếu bạn lo lắng không biết
chế độ ăn uống của cháu có chứa đủ canxi hay không. Họ có thể cung cấp thông
tin về lượng canxi cần thiết cho cháu cùng với một danh sách các thực phẩm
không từ sữa mà giàu canxi.
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Các sản phẩm từ sữa động vật và sản phẩm thay thế
Chợ thực phẩm có thể bán sản phẩm với nhiều loại và nhãn hiệu khác nhau. Hãy luôn đọc nhãn để biết chắc.

• Sữa động vật không
chứa lactose (1 chén)
bao gồm các loại:
nguyên kem, 2% béo
và không béo
• Bơ thực vật không
chứa lactose và không
từ sữa
• Kem đánh bông không
từ sữa
• Kem pha cà phê không
từ sữa
• Sữa chua và kem làm
từ các thành phần
thay thế sữa mà
không làm từ sữa
• Các sản phẩm thay thế
cho sữa động vật như
sữa hay nước giải
khát làm từ đậu nành,
hạnh nhân, hạt điều,
dừa, yến mạch, hạt
gai dầu hay gạo

• Sữa ít lactose (1 chén)
• Sữa Acidophilus

• Sữa chua ít béo (½
chén)

• Phó mát cottage, 1%
béo (½ chén)

• Sửa loại nửa sữa nửa
kem (½ chén)

• Kem chua (½ chén)

• Pho mát Velveeta (1
ounce)

• Pho mát (1 ounce): loại
American, bleu,
cheddar, cream
cheese, parmesan,
brie, gouda, Swiss,
provolone, colby,
ricotta hay mozzarella

• Kem từ sữa nguyên
chất (½ chén)
• Kem từ sữa ít béo (½
chén)

• Bơ và bơ thực vật

• Sữa (1 chén), bao
gồm: nguyên chất, ít
béo, không béo, sữa
dê, nước sữa, sữa đặc
không đường (không
pha loãng), sữa đặc
có đường (không pha
loãng), sữa sô cô la,
các loại bột pha sữa
sô cô la
• Sinh tố sữa (từ nhà
hàng đồ ăn nhanh)
• Sữa bột

(1 muỗng cà phê)
• Phô mai cream cheese
(1 ounce)
• Kem để đánh bông (½
chén)

• Nước ép trái cây
100%, nước trà, nước
trái cây, nước lọc có
hương vị, nước thể
thao, nước có ga.

Bệnh viện Nhi đồng Seattle cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cho các bệnh nhân, thành viên gia đình và đại diện hợp pháp là người điếc, khiếm
thính hay nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Bệnh viện Nhi đồng Seattle sẵn sàng cung cấp thông tin này bằng các hình thức khác theo yêu cầu.
Hãy gọi Trung tâm Trợ giúp Gia đình (Family Resource Center) theo số 206-987-2201. Bản tin này đã được nhân viên phòng mạch tại Bệnh viện Nhi
đồng Seattle kiểm tra lại. Tuy nhiên, bạn có những nhu cầu riêng biệt. Trước khi bạn làm theo hoặc dựa vào thông tin này, vui lòng thảo luận với nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.
© 2022 Bệnh viện Nhi đồng Seattle, Seattle, Washington. Bảo lưu mọi quyền.

Hướng dẫn dành cho Bệnh nhân và Gia đình | Khoa Dinh dưỡng
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Low-Lactose Food Choices
Some children feel sick after eating foods that have lactose in them. It may be helpful for your
child to avoid or limit foods with lactose.
This handout provides examples of food options for your child’s diet; this is not a full list. To create a food
list that is specific to you and your family, work with a dietitian. The nutrition team can be contacted at
(206) 987-4758. For support locating or purchasing food, let your team know so we can connect you to
resources or contact ParentHelp123 at parenthelp123.org or 1-800-322-2588.

What is lactose?

What is lactose
intolerance?

•

Lactose is a natural sugar found in dairy foods (milk and milk-based
ingredients and products).

•

Some dairy foods, like milk, have a lot of natural lactose. Other dairy
foods, like cheese, have very little lactose.

•

Some children feel sick after eating foods that have lactose in them
because they are not able to break down (digest) the lactose they eat
and are considered lactose intolerant.

•

Symptoms include stomach pain, excess gas, bloating and diarrhea
(or constipation for some).

•

Lactose intolerance may be temporary. Your child may have lactose
intolerance during or after an illness. Lactose intolerance can also
change over time.

What should my
child eat if they have
lactose intolerance?
Choose foods and drinks
with low or no lactose

Each child differs in how much lactose they can digest before feeling
sick. Use the tips below to help choose foods to decrease lactose
intolerance symptoms:

•

In general, your child should avoid foods high in lactose.

•

Foods that are milk-free or dairy-free do not have lactose. Kosher
foods marked “pareve” or “parve” are milk-free. Foods labeled as
vegan are milk-free.

•

Your child can drink lactose-free milk (like Lactaid), this is cow’s milk
without the lactose. Lactose-free or dairy-free milk, margarine, and
butter products are available in stores.

•

Plant-based milk such as soy, rice, coconut, oat, almond, or pea
protein milks do not have lactose. Ask your child’s dietitian about
which milk is best for your child, these products are usually not a
good substitute for the nutrition that cow’s milk provides.

•

When cooking from recipes, use lactose-free ingredients.
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To Learn More

Free Interpreter Services

• Nutrition
206-987-4758

• In the hospital, ask your nurse.
• From outside the hospital, call the
toll-free Family Interpreting Line,
1-866-583-1527. Tell the interpreter
the name or extension you need.

• Ask your child’s healthcare provider

• seattlechildrens.org
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•

Use small portions of foods that are moderate or high in lactose. Your
child might be able to eat or drink foods moderate or high in lactose
without symptoms if they do not eat or drink too much at one time.

•

Lactose-reduced milk or Acidophilus milk are often well tolerated by
people who are lactose intolerant.

Take lactase enzyme
when eating and drinking
foods with lactose

If your child would like to continue to eat or drink foods high in lactose,
ask your child’s doctor if lactase enzymes may help. Your child may be
able to eat or drink foods high in lactose without symptoms if your child
takes a lactase enzyme (such as Lactaid) to help digest the lactose.
Lactase enzyme comes in tablets, capsules, or drops. Follow the
instructions on the package for information on how much enzyme to
take.

How do I know if a
food or medicine has
lactose

Fruits, vegetables, grains, nuts and seeds, and protein foods do not
naturally have lactose. Some of these foods may have lactose if they are
made with lactose or lactose-containing ingredients. Some foods that
might have lactose are:
•

Breaded or battered meat, fish, poultry, or vegetables

•

Creamed meat, fish, or poultry

•

Creamed vegetables and creamy vegetable soups

•

Scalloped or butter-added vegetables (packaged)

•

Instant potatoes

•

Cheesy vegetables

•

Cheese-flavored chips or snacks

•

Biscuits, muffins, rolls, donuts, pancakes, breads, and waffles from mix
(if made with milk products)

•

Milk chocolate candy

•

Cakes and frosting

•

Gravies and cream sauces

Ask restaurants for
ingredients

Some restaurants and fast-food restaurants may add dairy ingredients to
foods. Ask the restaurant if foods you order contains any dairy
ingredients.

Check ingredient lists

Read the ingredient list on packaged foods even for foods that you think
wouldn’t contain milk or dairy can contain lactose. Some brands of the
same type of food might have different amounts of lactose. Look for
these words on labels that mean the food contains lactose:
•

Milk solids or nonfat milk solids

•

Whey

•

Lactose

•

Margarine
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•

Butter

•

Sweet or sour cream

•

Buttermilk

•

Malted milk

•

Sweetened condensed milk

Check medicines

Ask your pharmacist or the manufacturer if medicines or vitamins that
your child takes contain lactose. If they do, ask for another type.

How can I make sure
my child gets enough
calcium?

Ask your child’s doctor or dietitian if you are concerned about your child
getting enough calcium in their diet. They can provide you with
information on how much calcium your child needs, and a list of nondairy foods that contain calcium.
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Dairy and dairy alternatives
Grocery store items vary by brand and type. Read the labels to be sure.

• Lactose-free milk
(1 cup) including:
whole, 2% and
non-fat
• Lactose-free and
dairy free
margarines
• Nondairy whipped
topping
• Nondairy creamers
• Yogurts and ice
creams made from
non-dairy milk
substitutes

• Lactose-reduced
milk (1 cup)

• Yogurt, low-fat
(½ cup)

• Acidophilus milk

• Half and half (½
cup)

• Cottage cheese,
1% milk fat (½ cup)
• Sour cream (½ cup)
• Cheese (1 ounce):
American, bleu,
cheddar, cream
cheese, parmesan,
brie, gouda, Swiss,
provolone, Colby,
ricotta or
mozzarella

• Milk substitutes such
as soy, almond,
cashew, coconut,
oat, hemp or rice
beverages

• Butter and
margarine

• 100% fruit juice, tea,
fruit drinks, flavored
waters, sports drink
products, sparkling
water.

• Whipping cream
(½ cup)

• Velveeta Cheese
(1 ounce)
• Ice cream (½ cup)
• Ice milk (½ cup)

• Milk (1 cup)
including:
whole, low-fat, nonfat, goat’s milk,
buttermilk,
evaporated milk
(undiluted),
sweetened,
condensed milk
(undiluted),
chocolate milk,
chocolate drink
mixes
• Milkshakes (fastfood restaurant)
• Powdered milk

(1 teaspoon)
• Cream cheese
(1 ounce)

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal
representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the
Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s
needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2022 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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