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SIMPLE WAYS
TO PRACTICE
GRATITUDE
We all could use a little more positivity & 
encouragement, especially when starting 
something new. Click the link below for 
quick & easy ways you can jump-start your 
journey to becoming Healthy for Good. 
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Nutritional Facts

Calories 90 Cholesterol 3 mg

Total Fat 1.0 g Sodium 139 mg

Saturated Fat 0.5 g Total Carbohydrate 17 g

Trans Fat 0.0 g Dietary Fiber 2 g

Polyunsaturated Fat 0.0 g Sugars 3 g

Monounsaturated Fat 0.0 g Protein 4 g

Dietary Exchanges: 1 starch

Ingredients

• 1 lb. small red potatoes (about 7), 
quartered

• 1 cup low-fat buttermilk

• 3 Tbsp. thinly sliced green onions 
(green part only)

• 1 Tbsp. shredded or grated Parmesan 
cheese

• 1/8 teaspoon salt

• 1/8 teaspoon pepper

Smashed Red Potatoes
  SERVES 5 / SERVING SIZE 1/2 CUP

Directions

Put the potatoes in a medium saucepan. Pour in enough water to cover them. Bring 
to a boil over high heat. Reduce the heat and simmer for 10 to 15 minutes, or until 
fork-tender. Drain well in a colander. Return to the pan.

Meanwhile, in a small saucepan, heat the buttermilk over medium-low heat for 5 to 
7 minutes, or until hot, making sure it doesn’t boil. Remove from the heat.

Using a potato masher, mash the potatoes, adding enough buttermilk to make 
them creamy (you may not need all the buttermilk). Add the remaining ingredients, 
stirring just until blended.

Tip: Over-beating mashed potatoes may cause them to become gummy. The 
best way to avoid this is to use a potato masher rather than a food processor or 
electric mixer. You can also achieve good results with a food mill, but it removes 
the nutritious potato skins. The amount of liquid needed (buttermilk in this recipe) 
depends on how hot and well drained the potatoes are when mashed and how 
warm the liquid is.
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https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/mental-health-and-wellbeing/simple-ways-to-practice-gratitude
https://www.heart.org/en/healthy-living


ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՐԶ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

Մենք բոլորս կարող ենք մի փոքր ավելի շատ 

դրական վերաբերմունք և խրախուսանք 

ցուցաբերել, հատկապես երբ  նոր  բան  ենք սկսում: 

Սեղմեք ներքևում բերված հղումի վրա, որպեսզի 

արագ և հեշտ միջոցներով կարողանաք մեկնարկել 

ձեր Healthy for Good ճանապարհորդությունը։ 

ԴԻՏԵԼ ԻՆՖՈԳՐԱՖԻԿԸ / ԱՅՑԵԼԵԼ HEALTHY FOR GOOD 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 

Կտրատած կարմիր կարտոֆիլ 
ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ է 5-ի/ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1/2 ԲԱԺԱԿ 

Բաղադրիչներ 

• 1 ֆունտ փոքր կարմիր կարտոֆիլ

(մոտ 7 հատ), 4 մասի բաժանված

• 1 բաժակ  ցածր  յուղայնության թան

• 3 ճաշի գդալ բարակ կտրատած
կանաչ սոխ (միայն կանաչ մասերը)

• 1 ճաշի գդալ մանրացված կամ
քերած Պարմեզան պանիր

• 1/8 թեյի գդալ   աղ

• 1/8 թեյի գդալ   պղպեղ

Ցուցումներ 

Դրեք կարտոֆիլը միջին չափի կաթսայի մեջ։ Լցրեք բավականաչափ ջուր, 

որ այն ծածկի։ Բերեք եռման աստիճանի` բարձր կրակի վրա։ Ցածրացրեք 

կրակը և եփեք 10-ից 15 րոպե, կամ մինչև փափկի։ Լավ քամեք քամոցի 

մեջ։ Վերադարձրեք թավայի մեջ։ 

Միևնույն ժամանակ, փոքր կաթսայի մեջ տաքացրեք թանը միջին-ցածր կրակի 
վրա 5-ից 7 րոպե կամ մինչև տաքանալը՝ համոզվելով, որ այն չի եռում։ 
Տեղափոխե՛ք կրակից։ 

Օգտագործելով կարտոֆիլի տրորիչ՝ տրորեք կարտոֆիլը և ավելացրեք 

թանը՝ մածուցիկ դառնալու համար (հնարավոր է ամբողջ թանը պետք 

չգա)։ Ավելացրեք մնացած բաղադրիչները՝ խառնելով մինչև միատարր 

դառնալը։ 

Հուշում. Տրորած կարտոֆիլները չափից շատ ծեծելը դրանք կդարձնի 

մածուցիկ։ Սրանից խուսափելու լավագույն միջոցը կարտոֆիլի տրորիչ 

օգտագործելն է՝ սննդի պրոցեսորի կամ էլեկտրական 

խառնիչի փոխարեն: Կարող եք լավ արդյունքի հասնել նաև սննդի 

աղացի միջոցով, բայց այն հեռացնում է կարտոֆիլի սննդարար կեղևը։ 

Հեղուկի անհրաժեշտ քանակությունը (այս բաղադրատոմսում՝ թան) 

կախված է նրանից, թե տրորելու ժամանակ կարտոֆիլները որքան տաք 

են և լավ են ցամաքեցված, և թե որքան է տաք հեղուկը: 

© Հեղինակային իրավունք 2021 American Heart Association, Inc., 501(c)(3) շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն։ 
Բոլոր իրավունքները պահպանված են։ Չթույլատրված օգտագործումն արգելված է:

Սննդային փաստեր 

Կալորիաներ 90 Խոլեստերին 3 մգ 

Ընդհանուր ճարպեր 1.0 գ Նատրիում 139 մգ 

Հագեցած ճարպեր 0.5 գ Ընդհանուր ածխաջրեր 17 գ 

Տրանս ճարպեր 0.0 գ Դիետիկ մանրաթել 2 գ 

Պոլիհագեցած 

ճարպեր 

0.0 գ Շաքարներ 3 գ 

Մոնո չհագեցած 

ճարպեր 

0.0 գ Սպիտակուցներ 4 գ 

Դիետիկ փոխանակումներ՝ 1 օսլա 
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