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Lịch sử phát triển

§ Thịt, cá là một phần của bữa ăn
§ Nguồn nguyên liệu: 

§ Tự nhiên: không ổn định
§ Nuôi: ổn định



Lịch sử phát triển

§ Khởi đầu: bản chất là sự bảo quản thịt, cá
§ Phơi khô
§ Ướp muối
§ Hun khói
§ Ướp đá / vùi băng tuyết
§ Lên men



Lịch sử phát triển

§ Phát triển dần
§ nhu cầu của con người

§ Tiện lợi
§ Đa dạng hóa bữa ăn
§ An toàn và Dinh dưỡng

§ Sự phát triển của KHKT
§ Sp mới
§ Máy móc, thiết bị
§ Phụ gia
§ Bao bì



Sản xuất thịt, cá trên thế giới

§ Thịt: Chủ yếu là nguồn NL từ chăn nuôi
§ Súc sản: tập trung ở các dạng NL thịt đỏ

§ Heo
§ Bò 
§ Cừu

§ Gia cầm: gà
§ Thủy sản:

§ Đánh bắt từ tự nhiên
§ Nuôi 
§ Bao gồm: Cá, giáp xác, nhuyễn thể, các loại khác



Sản xuất trên thịt, cá thế giới

1984 1989 1994 2014 Thay đổi

Thịt  bò 45.6 51.0 52.7 68.0

Thịt  cừu 6.1 6.7 7.2 14.0

Thịt  heo 55.8 67.9 78.5 115.5

Thịt  gia 
cầm

29.7 38.1 51.2 108.7

Số liệu sản xuất thịt  1984-1994-2014 (FAO)



Sản xuất trên thịt trên thế giới
§ Sản xuất thịt:

§ Sản lượng: theo thứ tự
§ Heo
§ Gia cầm
§ Bò 
§ Cừu

Vì sao heo và gia cầm chiếm ưu thế?
§ Giá thành SX thấp
§ Quan tâm đến sức khỏe: thịt đỏ và thịt trắng 
§ Sự tăng dân số ở những vùng có truyền thống ăn thịt 

heo, gà
§ Biến đổi khí hậu, thổ nhưỡng: môi trường chăn nuôi 

thay đổi



Sản xuất trên cá trên thế giới
§ Sản xuất thủy sản:

§ Sản lượng khai thác tự nhiên: theo thứ tự
§ Cá
§ Nhuyễn thể
§ Giáp xác 
§ Rong tảo

§ Sản lượng nuôi: theo thứ tự
§ Cá
§ Giáp xác 
§ Rong tảo
§ Nhuyễn thể



Sản xuất trên cá trên thế giới



Sản xuất trên thịt, cá thế giới



Sản xuất trên thịt, cá thế giới
§ Sản xuất thủy sản:
Nhận xét:

§ Sản lượng khai thác từ tự nhiên giảm, TS nuôi tăng
§ Lượng Thủy sản dùng trong CBTP tăng lên 



Các vấn đề cần quan tâm về chất 
lượng
§ Dinh dưỡng
§ Sức khỏe
§ Vệ sinh an toàn TP



Các vấn đề cần quan tâm về chất lượng

§ Dinh dưỡng
§ Thịt đỏ + thịt gia cầm + thủy sản + Sữa + 

trứng: cung cấp protein chính cho cơ thể
§ Thành phần protein phù hợp với protein trong 

cơ thể người, đầy đủ a.a không thay thế
§ Vitamin
§ Khoáng chất
§ Chất béo: cần thiết nhưng phù hợp



Các vấn đề cần quan tâm về chất lượng

§ Sức khỏe
§ Quan tâm đến chất béo: không sử dụng quá 

nhiều mỡ ĐV
§ Sự nguy hiểm của các SP nướng: hình thành 

hydrocarbon thơm
§ Sự sử dụng các loại phụ gia: nitrite/nitrate, 

hàm lượng muối



Các vấn đề cần quan tâm về chất lượng

§ Vệ sinh an toàn TP
§ VSV
§ Các chất sử dụng trong quá trình chăn nuôi: 

BSE, Kháng sinh, hoormon tăng trưởng



Các vấn đề khác

§ Sự phát triển bền vững
§ Bảo vệ động vật



Các vấn đề khác

§ Sự phát triển bền vững
n Dân số tăng – sản lượng tăng để đáp ứng nhu

cầu – áp lực lên nguồn lực tự nhiên
n Đất??
n Nguồn nước?? 
n Ô nhiễm??
n Nguồn thức ăn chăn nuôi?? 
n Nguồn gen?? 
n Chuyển SX nhỏ sang sản xuất công

nghiệp??? 
n



Các vấn đề khác

§ Sự phát triển bền vững
n Cần làm gì???



Các vấn đề khác

§ Bảo vệ động vật


