
Sử dụng đậu phụ 
 

***  

Nếu bạn sử dụng đậu phụ và các chế phẩm từ đậu nành quá nhiều và không đúng cách, 

bạn có thể gặp phải nhiều vấn đề với sức khỏe của mình. 

 

Không thể phủ nhận tác dụng tốt của đậu phụ cũng như các sản phẩm làm từ đậu nành nói 

chung. Tuy nhiên, do ngộ nhận đậu phụ là thực phẩm tốt và vô hại nên nhiều người sử dụng rất vô độ. 

Thực tế, thực phẩm dù tốt đến đâu cũng có mặt trái. Và đậu phụ cũng vậy. Nếu bạn sử dụng đậu phụ và 

các chế phẩm từ đậu nành triền miên từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác thì bạn sẽ 

gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.    

 

       Dưới đây là những tác dụng phụ mà đậu phụ có thể gây ra: 

 

1/ Gây thiếu i-ốt   

 
Đậu phụ có chứa chất saponins mà theo các nhà nghiên cứu, nếu chất này được hấp thu vào cơ 

thể một lượng lớn, chúng sẽ đào thải lượng iốt trong cơ thể, dẫn đến tình trạng cơ thể bị thiếu i-ốt. 

 

2/ Gây cứng động mạch 

 
Protein trong đậu phụ dưới tác dụng của các chất xúc tác, enzym trong dạ dày sẽ dễ dàng bị 

chuyển hóa. Khi cơ thể tiếp nhận một lượng lớn các chất protein và không hấp thụ hết nó sẽ trở nên dư 

thừa, làm tăng lượng cholesterol trong máu gây xơ cứng động mạch.        

 
 

3/ Phá vỡ nội tiết tố nam và giảm lượng tinh trùng ở nam giới 

 
       Đậu nành có chứa isoflavone, một hợp chất làm tăng lượng estrogen trong cơ thể.  



       Nếu bạn là nam giới, tiêu thụ nhiều sản phẩm từ đậu nành bao gồm cả đậu phụ có thể phá vỡ sự 

cân bằng của các hormone sinh sản. 

 

       Thêm nữa, theo nhiều nghiên cứu từ trước đến nay thì mức tiêu thụ các sản phẩm từ đậu tương 

hàng ngày sẽ làm cho số lượng tinh trùng của nam giới giảm đi đáng kể.  

       Các nghiên cứu của Trường Y tế công cộng Harvard, do Tiến sĩ George Charles Navarro hoàn 

thành từ năm 2000 đến năm 2006, đã cho kết quả đáng ngạc nhiên: mọi người ăn sản phẩm đậu nành 

mỗi ngày thì mỗi ml tinh dịch của mình chỉ có 41.000.000 tinh trùng, thấp hơn 20 triệu tinh trùng so 

với những người không ăn hoặc ít ăn đậu nành. Sự thiếu hụt tinh trùng này rất dễ dẫn đến vô sinh, 

nguy cơ này sẽ còn cao hơn nhiều lần ở những quý ông mắc bệnh béo phì.  

 

4/ Làm tăng nguy cơ ung thư 
 

       Nếu trong đậu phụ chứa các chất bảo quản không lành mạnh và có ảnh hưởng đến nội tiết tố nên 

có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.  

 

5/ Gây ra các vấn đề về tuyến giáp 
        
       Những người có vấn đề ở tuyến giáp không nên ăn nhiều đậu phụ hoặc các sản phẩm đậu nành 

khác vì nó tác động không nhỏ đến sự cân bằng nội tiết trong cơ thể.  

 

6/ Gây khó tiêu 
  

       Protein trong đậu phụ khi được nạp quá nhiều vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu, 

điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới hệ tiêu hóa.   

 

 
 

       Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, đậu phụ có hàm lượng nhỏ chất Nitơ, với những ai thận yếu hoặc 

người cao tuổi khi ăn nhiều đậu phụ đồng nghĩa với việc lượng Nitơ nạp vào cơ thể cũng tăng theo, 

gây áp lực lên thận khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc thải Nitơ.    

 

       Hiện tượng này nếu xảy ra lâu ngày và việc phải thường xuyên làm việc quá sức sẽ khiến thận của 

bạn suy yếu. 

 

       Không những thế, theo khảo sát trên thị trường, hiện nay nhiều cơ sở sản xuất đậu phụ còn sử 

dụng thạch cao công nghiệp trong sản xuất. 



 

       Thạch cao công nghiệp là một chất cơ thể không hấp thu, không tan trong nước, có chứa nhiều 

tạp chất, nhiều kim loại nặng như sắt, đồng, chì…  

      

       Khoa học đã chứng minh, nếu dùng lâu ngày các sản phẩm có chứa thạch cao, những kim loại 

nặng sẽ bám trên bề mặt thành ruột non làm hạn chế khả năng tiết dịch để tiêu hóa thức ăn, đồng thời 

gây cản trở và làm giảm hấp thu chất dinh dưỡng. Về lâu dài, gan sẽ yếu đi, cơ thể suy yếu vì thiếu 

chất dinh dưỡng và dễ bị vi khuẩn tấn công. 

 

       Bên cạnh thạch cao công nghiệp, nhiều cơ sở sản xuất đậu phụ còn sử dụng các chất như canxi 

sunfat (CaSO4) hoặc canxi clorua (CaCl2), là những chất mà cơ thể có thể hấp thu theo đường 

máu.   

 

       Nếu dùng với tỷ lệ cao, cơ thể hấp thu không hết, canxi sẽ được thải ra theo đường tiểu, lâu ngày 

có thể vôi hóa, gây nên bệnh sỏi thận.  

 

       Riêng với đậu phụ non, để tạo độ mềm mịn, người sản xuất cho thêm gelatine vào nước đậu nành. 

Gelatine được trích từ da và xương của động vật (lợn, bò, dê, cừu, cá…). 

 

       Nếu công nghệ không tốt, nguyên liệu chế biến gelatine không đảm bảo vệ sinh, người dùng sản 

phẩm gelatine sẽ có nguy cơ bị nhiễm một số bệnh truyền nhiễm từ động vật.  

 

       Với những công bố nói trên, có thể thấy việc sử dụng đậu phụ thường xuyên trong chế biến món 

ăn sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đối với sức khỏe người dùng.   

 

Lượng dùng bao nhiêu là đủ? 
  

       Đậu phụ nhìn chung tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều. Người già, người bị thận, 

thiếu máu, thiếu sắt, bệnh gout, xơ vữa động mạch… càng nên hạn chế ăn đậu phụ. Chỉ nên ăn đậu 

phụ 3 lần/ tuần, mỗi lần khoảng 100 gram.   
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