
CÁC TÍNH NĂNG CỦA THỰC PHẨM CỔ TRUYỀN 

Chú trọng trên tính năng, tính dược tác động lên cơ thể: 

- Nước tương Tamari chứa 17 đến 19 loại vi chất rất cần cho cơ thể hằng ngày. 

Cách dùng: Mỗi ngày dùng 5 đến 10 mL, dùng với cơm, cháo hay chấm rau ăn. 

- Tekka: tạo máu, lợi ích cho các bệnh Âm, ung thư Âm, rối loạn cơ thể, đặc biệt trong các 

bệnh: viêm khớp Âm, dạ dày, mạch tim yếu. 

Cách dùng: Mỗi lần dùng 5 gram. Trộn vào cơm, cháo. 

- Natto: thế thịt, làm thông huyết khối, thông thoáng mạch máu, tan lipid, tan máu vón cục, tạo 

chất nhờn cho cơ thể, làm đi cầu dễ, chứa men tiêu hóa. 

Cách dùng: Mỗi lần 5 gram. Trộn vào cơm, cháo. 

- Tương đặc (Miso): tốt cho tim, tiểu đường, phong thấp, bại liệt, suyễn, lao và bệnh ngoài da, 

có chứa men vi sinh. 

Cách dùng: Mỗi lần dùng 5 gram, nêm thức ăn. 

- Mơ muối lâu năm – Umeboshi (từ 3 năm trở lên, càng lâu càng tốt): gồm 2 đặc tính, cả Âm 

lẫn Dương, đa công dụng. 

Cách dùng: Mỗi lần dùng từ ½ trái đến 1 trái. 

- Bột sắn dây nguyên chất: Lợi ích cho các bệnh đường ruột, thương hàn, chậm tiêu, kiết tả, lao 

nhiệt, mất ngủ, giải độc, say rượu. Người lớn và trẻ em đều dùng tốt. 

Cách dùng:  

Các bệnh về đường ruột: Lấy 1 muỗng canh (hay 2 muỗng cà phê) bột sắn đổ vào xoong, đổ 

2/3 chén nước lã và 1 quả mơ muối (umeboshi) lâu năm (1 quả lớn hay 2 quả nhỏ), bóp nhỏ 

cơm quả mơ muối bỏ vào xoong bột sắn, quậy tan, bắt lên bếp đun lửa vừa. Thấy bột trong đem 

xuống ăn ngay. Cho vài giọt nước tương Tamari vào ăn. (Khi dùng ở trong phòng kín gió). 

Giải lao nhiệt: Quậy bột sắn với nước sôi để nguội uống, đem lại sức khỏe và dẻo dai. 

- Shiitake Combu (Bột nêm thực dưỡng): chống viêm sưng cho toàn bộ cơ thể nhất là viêm 

gan do nó hỗ trợ giúp tế nào tiết interferon (là chất chống viêm toàn cơ thể trước khi cơ thể đủ 

khởi động chống lại độc tố, vi trùng. Đặc biệt lợi ích cho bệnh viêm gan và bệnh xơ cứng động 

mạch, huyết áp cao. 

Cách dùng: Mỗi lần từ 3 đến 5 gram nêm vào thức ăn rất ngon (Nêm vào súp, đồ kho, đồ xào). 

- Trà Mu (Vô Trà): Giảm mệt nhọc, đau bụng kỳ ở phụ nữ, làm mạnh dạ dày, cảm lạnh, ho 

đàm, cải thiện tuần hoàn máu, làm sạch cơ thể (+ đậu đen = tống hóa chất, hóa dược). 



Cách dùng: Mỗi lần dùng 1 gói, nấu với 600 mL nước trong 10 phút, uống ấm. 

- Dentie: ngừa bệnh ở răng miệng, lợi (nướu), ngừa ung xỉ tẩu mã, các bệnh Âm. Đặc biệt lợi ích 

cho dạ dày bị viêm có vi trùng. 

Cách dùng: Mỗi lần dùng 1 đến 2 gram. Đánh răng, nướu xong  không cần xúc miệng lại, chỉ 

cần nhổ bỏ nước bọt dư. 

- Mì soba (làm từ bột buckwheat): Lợi ích cho các bệnh ung thư, nhất là ung thư dạ dày, ung 

thư yết hầu, bệnh thận Âm. Có thể dùng bột kiều mạch này rang sơ với một ích dầu mè rồi 

khuấy với nước nhỏ lửa, nấu riu riu nở ra cho chín, xong ăn với hành ngò cũng cùng tác dụng 

như trên. 

- Ghi chú: trong trường hợp ung thư da thì không nên ăn bột buckwheat (kiều mạch). 

- Cà phê ngũ cốc: trợ tiêu hóa, tốt cho bệnh rối loạn tiền đình, thần kinh tọa, suy nhược, thiếu 

máu. 

Cách dùng: Mỗi lần dùng 10 gram pha với sáu muỗng canh nước sôi, khuấy đều cho tan rồi 

uống ấm. 

- Trà rễ Bồ Công Anh: Lợi ích cho tim suy, làm khỏe tim, trợ tiêu hóa. 

Cách dùng: Mỗi lần dùng 10 đến 15 gram  pha với sáu muỗng canh nước nóng, khuấy đều, 

uống ấm. 

- Trà củ sen: làm mát huyết và rất bổ phổi, an thần gây cảm giác khoan khoái, dễ chịu, đặc biệt 

trị các bệnh ho cảm, viêm phế quản, ho suyễn, lao phổi, u phổi, ho cường tính… 

Cách dùng: Một muỗng cà phê trà củ sen + 120 ml nước lọc cho vào xoong nấu liu riu trong 10 

phút, khuấy đều rồi uống ấm. 

- 30 tỉ vi sinh vật có ích (men đường ruột Broad Spectrum Probiotic): Giúp tống độc ở 

đường ruột và âm đạo, diệt vi khuẩn xấu trong ruột, trợ tiêu hóa nhất là sau khi dùng trụ sinh 

(kháng sinh). Tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ kiến tạo sức khỏe lành mạnh. 

Cách dùng: uống 1 viên trước khi ăn 15 phút, mỗi ngày uống 1-2 viên trong 2 đến 3 tháng. Một 

năm nên uống 2 chu kỳ. 

- Canh Dưỡng Sinh: Ngoài tính chất kiềm hóa dịch thể máu huyết; giúp cơ thể mạnh khỏe còn 

có khả năng giải rượu (làm hết say rượu) vì rượu là chất độc làm cơ thể bị say còn Canh Dưỡng 

Sinh là chất giải độc nên làm hết say rượu; giải độc các độc tố, độc chất có trong cơ thể,  nên 

dùng hàng ngày làm giảm thiểu và ngăn ngừa bệnh tật như: ung thư, tim mạch, tiểu đường thấp 

khớp, dị ứng… 

Cách dùng: Cho gói Canh Dưỡng Sinh vào pha với 120 ml nước sôi, quậy đều, uống ấm. 



- Hạt dẻ: Hạt dẻ chứa thành phần dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe và tim mạch, hạt dẻ có chứa 

nhiều loại vitamin và khoáng chất đặc biệt là vitamin C, kali, sắt, ma giê, kẽm, can xi, phốt pho… 

Thành phần của hạt dẻ còn chứa nhiều chất giúp chống oxy hóa, ít chất béo.  

- Cách dùng: dùng 5-7 hạt dẻ mỗi ngày, một tuần dùng 3 lần. 

Ngoài ra hạt dẻ còn có những công dụng sau: 

 * Thân thể suy nhược sau khi ốm: Hạt dẻ khô 30g, nghiền thành bột, cho nước vào hấp chín, 

mỗi ngày ăn vào lúc trước khi đi ngủ. 

* Gân cốt sưng đau, bị thương bên ngoài: Dùng hạt dẻ bỏ vỏ, giã hay xay thật nhuyễn, bôi lên 

chỗ đau. 

* Mất ngủ: Hạt dẻ (bỏ vỏ), hạt sen (bỏ tâm sen) mỗi thứ 50g, táo tầu 5 - 7 quả, cho lượng nước 

vừa phải hầm mềm, cho một chút brown rice syrup vào  và dùng nóng. 

 

 


