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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
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Moät soá thöïc phaåm vaø phuï gia thöôøng duøng

Sản phẩm Phụ gia thường sử dụng

Sữa uống Màu, mùi, chất nhũ hóa, chất ổn định.

Nước ngọt, 
nước trái cây

Chất bảo quản, màu, mùi, chất ổn định, chống oxy hóa, điều chỉnh 

độ acid.

Bánh ngọt Bột nở, hương liệu, màu.

Kem
Chất tạo nhũ, ổn định, tạo cấu trúc, chống oxy hóa, hương liệu, chất 

màu.

Nước chấm Chất bảo quản.

Bột nêm Bột ngọt, hương liệu, gia vị khác.

Mứt Chất tạo gel, chất bảo quản.

Thuỷ hải sản 

khô tẩm gia vị
Chất giữ ẩm, làm láng bề mặt, giảm hoạt độ nước.

Kẹo cao su Tạo ẩm, hương liệu, chất tạo ngọt.

Dầu ăn Chống oxy hóa.

Lạp xưởng Chất bảo quản, tạo màu.



1.2. PHÂN LOẠI PHỤ GIA

Phuï gia 

thöïc phaåm

Taêng giaù trò 

caûm quan

Caûi thieän 

dinh döôõng

Phuï gia 

baûo quaûn 
Choáng oxy hoaù

Choáng vi sinh vaät

Caáu truùc

Maøu saéc

Muøi 

Vò

Vitamin, khoaùng …

Acid amin, chaát xô ,…

Choáng saãm maøu



D

B

C

A
Thực phẩm dinh dưỡng hơn

Duy trì chaát löôïng thöïc phaåm, kéo dài

thời gian sử dụng 

Tăng chất lượng cảm quan

Đa dạng sản phẩm

1.3. Vai trò 

của phụ gia

F
Giảm giá thành

E
Đáp ứng xu hướng mới trong tiêu dùng TP



Sử dụng sai

Chất lượng

Liều lượng

Chủng loại

1.4. Nguy cơ ngộ độc phụ gia thực phẩm



1.5. Quy định về sử dụng phụ gia

Choïn phuï gia thöïc phaåm

➢Phụ gia phải có mặt trong danh mục cho phép (Danh mục ban

hành kèm theo QĐ 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/08/2001 của

Bộ Trưởng Bộ y tế).

➢Khoâng ñöôïc nhaàm laãn khi söû duïng, coù lôïi cho ngöôøi tieâu duøng.

➢Ñoái vôùi nhöõng phuï gia khaùc ghi trong JECFA, chöa ghi trong

danh muïc seõ ñöôïc Boä y teá cho pheùp söû duïng khi ngöôøi saûn

xuaát noäp hoà sô ñaêng kí

➢Phuï gia phaûi coù nhaõn haøng hoùa theo ñuùng qui ñònh, coù nguoàn

goác roõ raøng, coøn thôøi haïn söû duïng, ñaûm baûo ñoä tinh khieát vaø

caùc yeâu caàu kyõ thuaät khaùc.



Nguyeân taéc söû duïng phuï gia thöïc phaåm

– Ñuùng ñoái töôïng thöïc phaåm vaø lieàu löôïng khoâng vöôït 

quaù möùc giôùi haïn an toaøn cho pheùp.

– Ñaùp öùng caùc yeâu caàu kyõ thuaät, veä sinh an toaøn quy 

ñònh cho moãi chaát phuï gia theo quy ñònh hieän haønh.

– Khoâng laøm bieán ñoåi baûn chaát, thuoäc tính töï nhieân voán 

coù cuûa thöïc phaåm.

– Phaûi phuø hôïp vôùi thò tröôøng (ñoái vôùi loaïi thöïc phaåm 

xuaát khaåu).

– Neân phoái hôïp nhieàu loaïi phuï gia cuøng nhoùm.

– Ghi rõ loại phụ gia được sử dụng ngoài bao bì.



Yeâu caàu ñoái vôùi cô sôû söû duïng phuï gia

➢Tuaân thuû nghieâm ngaët vieäc quaûn lyù, söû duïng phuï gia

trong baûo quaûn vaø cheá bieán thöïc phaåm

➢Phaûi coù phieáu theo doõi ghi roõ teân phuï gia, lieàu löôïng

söû duïng

➢Khi ñaêng kyù chaát löôïng saûn phaåm, phaûi neâu roõ teân

phuï gia thöïc phaåm vaø lieàu löôïng söû duïng

➢Thöôøng xuyeân kieåm tra giaùm saùt ñeå kòp thôøi phaùt

hieän, xöû lyù, ngaên chaën moïi vi phaïm veà söû duïng phuï gia.



• Số hiệu quốc tế (mã số/ chỉ số quốc tế)

❖E.....: mã số quốc tế để chỉ chất phụ gia đã qua quy trình
nghiêm ngặt đánh giá sự an toàn được Cộng đồng châu Âu
(EC Communate Eure pesenne) và Hội đồng Khoa học về
Thực phẩm (SCF) đề ra

❖INS (international numbering system) là kí hiệu
được ủy ban Codex về thực phẩm xác định cho mỗi chất phụ
gia khi xếp chúng vào danh mục chất phụ gia thực phẩm

Ví dụ : Acid Citric có INS là 30.

1.6. MỘT SỐ THUẬT NGỮ



❖ ADI (Acceptable Daily Intake): mg/kg thể trọng/ngày 

ADI có thể được biểu diễn dưới dạng: CXĐ và CQĐ

❖MTDI (Maximum Tolerable Daily Intake): mg/ người/ngày

❖ML (Maximum Level): mg/kg sản phẩm 

❖ GMP (Good Manufacturing Practices)

❖ DL 50 (Dose lethal 50): liều lượng gây chết 50% động vật thí 

nghiệm

MỘT SỐ THUẬT NGỮ



Lieàu löôïng söû duïng cuûa moät soá phuï gia

Chỉ số 

quốc tế

Teân phụ gia 

& ADI

Teân thực phẩm dùng 

phụ gia

Giới hạn 

tối đa

110 Sunset yellow 

FCF. 

ADI: 0 – 0,25

Ñoà uoáng, thöïc phaåm loûng

Ñaù, kem

Söõa chua

70 mg/l

100 mg/kg

12 mg/kg

102 Tartrazine 

ADI: 0 – 30

Ñoà uoáng, thöïc phaåm loûng

Kem

Möùt, thaïch

70 mg/l

100 mg/kg

200 mg/kg

202 Kali sorbat 

ADI: 0 – 25

Phomai

Margarin

3 g/kg

1 g/kg



CHƯƠNG 2: 

PHỤ GIA BẢO QUẢN

2.1. KHÁI NIỆM

2.2. PHÂN LOẠI

2.3. PHỤ GIA CHỐNG VI SINH VẬT

2.4. PHỤ GIA CHỐNG OXY HÓA

2.5. PHỤ GIA CHỐNG PHẢN ỨNG 

SẪM MÀU



2.1. Khái niệm

Ngăn ngừa hư hỏng

Không làm thay đổi 
tính chất thực phẩm

Không gây độc 
cho người sử dụng

Là những chất được thêm vào thực phẩm



Theo nguyên nhân 

gây hư hỏng
Sự sẫm 

màu

Sự oxy 
hóa

Vi 
sinh 
vật

2.2. Phân loại



2.3. PHỤ GIA CHỐNG VI SINH VẬT

Nhiệt độ, 

pH

Biện pháp chống 

vi sinh vật

Lên men

Trước đây

Muối, đường



Bao bì

Biện pháp chống 

vi sinh vật

Bảo quản

Ngày nay

Chế biến



pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vi sinh 

vaät 

thöïc 

phaåm

Naám moác

Naám men

Vi khuaån lactic

Staphyloccocus aureus

Acetobacer sp.

E. coli

Clostridium botulinum

Bacillus cereus

Vibrio sp.

pH



STT LOAÏI THÖÏC PHAÅM TEÂN THÖÏC PHAÅM pH

1 Loaïi rau Caø roát 4,9 – 6,0

Ngoâ non 7,3 – 7,4

Döa chuoät 3,8 – 4,0

Haønh taây 5,3 – 5,6

Bí ñoû 4,8 – 5,2

Caø chua 4,2 – 4,3

2 Loaïi quaû Chuoái 4,5 – 4,7

Döa haáu 5,5 – 5,6

Cam 3,6 – 4,3

3 Saûn phaåm töø söõa Bô 6,1 – 6,4

Söõa 6,3 – 6,5

4 Thòt Thòt boø 5,1 – 6,2

Thòt heo 5,9 – 6,1

Thòt gaø 6,2 – 6,4

5 Thuûy saûn Caù 6,6 – 6,8

Cua 7,0 – 7,1

Toâm 6,8 – 7,0



• Độ ẩm tương đối RH (relative equilibrium):

Là tỉ lệ giữa lượng hơi nước có trong không khí

với lượng hơi nước cực đại mà lượng không khí đó

có thể chứa được

Hoaït ñoä cuûa nöôùc

• Hoạt độ nước  Aw ( Water activity ) :

Là tỉ số giữa áp suất riêng phần của nước trong

thực phẩm và áp suất hơi nước tinh khiết ở cùng

nhiệt độ

→ Aw là thước đo lượng ẩm tự do trong sản phẩm

(aw cao, lượng ẩm tự do cao và ngược lại)

aw (nước) = 1



Nhiệt độ

Nhieät ñoä toái thích ñeå phaàn lôùn vsv hoaït ñoäng: 30 – 45 
o
C

Salmonella coù nhieät ñoä thaáp nhaát coù theå hoaït ñoäng laø     

5 
o
C, nhieät ñoä toái öu laø 35 

o
C, nhieät ñoä cao nhaát toàn taïi 

ñöôïc laø 47
o
C

E. coli laø 10 – 37 – 48 vaø C. botulinum laø 3 – 25 – 37



antimicrobial agent 

ÖÙc cheá söï phaùt 

trieån cuûa caùc vi 

sinh vaät 

Ngaên ngöøa söï bieán ñoåi 

chaát löôïng thöïc phaåm 

trong thôøi gian baûo 

quaûn 

keùo daøi thôøi 

gian sử dụng

Khái niệm phụ gia chống vi sinh vật



Acid benzoic vaø benzoat

C
6
H

5
COOH;  C

6
H

5
COONa

– Acid benzoic tan ít trong nöôùc, deã tan trong röôïu vaø ether, ít tan 

trong nöôùc hôn muoái natri benzoat (ôû nhieät ñoä phoøng tan khoâng 

quaù 0,2%). Noàng ñoä baõo hoøa 0,27%. 

– Natri benzoat tan trong nöôùc (66 g/100 ml ôû 20
o
C), trong ethanol 

(0,81 g/100 ml ôû 15
o
C) 

– Muïc ñích: choáng naám men vaø naám moác, choáng naám moác toát hôn 

naám men

➢Acid benzoic coù taùc duïng öùc cheá maïnh naám men, naám moác, taùc duïng 

yeáu vôùi vi khuaån. Taùc duïng baûo quaûn chæ xaûy ra ôû moâi tröôøng acid 

coù pH = 2,5 – 3,5 

➢Muoái benzoat taùc duïng baûo quaûn toát ôû pH 2,5 – 4,0 vaø keùm nhaát ôû 

pH > 4,5.



Acid sorbic vaø sorbat

CH
3

– CH = CH – CH = CH – COOH 

–Acid sorbic ít tan trong nöôùc, seõ tan toát hôn khi ñun noùng 

(0.16–3,9%)

–Coù muøi vò chua nheï, muøi thanh nheï, tan trong coàn 96 
o

–Muoái sorbat ôû daïng boät hay haït maøu traéng vaø tan nhieàu 

trong nöôùc (58,2g/100 ml ôû 20 
o

C)



Caùc acid höõu cô maïch ngaén

– Ñöôïc söû duïng baûo quaûn thöïc phaåm do taùc duïng 

pH thaáp taïo ra khi söû duïng

– Caùc acid beùo maïch ngaén laøm thay ñoåi caáu truùc 

cuûa maøng teá baøo, öùc cheá quaù trình vaän chuyeån 

caùc chaát vaøo beân trong teá baøo vi sinh vaät, laøm 

thay ñoåi quaù trình trao ñoåi chaát cuûa teá baøo, 

trong ñoù söï vaän chuyeån acid amin bò aûnh höôûng 

nhieàu nhaát

– Caùc acid höõu cô maïch ngaén coøn caûn trôû söï duy 

trì ñieän tích cuûa maøng teá baøo.



• Bacteriocin được tìm thấy lần đầu tiên bởi 
Gratia vào năm 1925, được sản xuất bởi một 
chủng E. coli để chống lại các chủng khác 
trong dịch nuôi cấy. 

• Thuật ngữ “bacteriocin” được sử dụng bởi 
Jacob cộng sự (1953) như là thuật ngữ 
chung cho các protein có đặc tính kháng 
khuẩn cao. 

29



• Chất đại diện của bacteriocin là nisin

• Hiệu quả kháng khuẩn của nisin được phát 
hiện từ cuối những năm 1920.

• Đầu thập niên 1930 mô tả được hiện tượng 
mà các chủng Lactococcus lactis ức chế 
được sự hư hỏng của phomat. 

• 1950 áp dụng thành công nisin trong phomat 
Thụy Sỹ.

• 1957 thương mại đầu tiên của nisin được 
ứng dụng.

30



2.4. Phụ gia bảo quản choáng oxy hoaù

Quaù trình oxy hoùa

–Trong cheá bieán rau quaû

Hôïp chaát polyphenol laø nhöõng chaát maø phaân töû coù chöùa 

voøng benzen, trong ñoù coù chöùa 1 hoaëc nhieàu nhoùm –OH 

(hydroxyl)

Ví duï: trong khoai taây laø pirocatechol vaø daãn xuaát taïo töø 

tyrozyl bò oxy hoùa → dopaquinon

Chuoái: dopamin; taùo, leâ, khoai taây: acid clorogenic; laù cheø: 

flavonoid (coù antoxian, flavon, flavonol,…), catechin (catechol) laø 

teân goïi chung cho caùc phenol daïng flavanol – 3), tanin



– Ñoái vôùi thöïc phaåm chöùa chaát beùo

Giai ñoaïn 1: (Khôi maøo)  

–RH  +  O
2
→ R

o
+  

o
OOH

–RH  → R
o

+ 
o
H

Giai ñoaïn 2: (Lan roäng)  

–R
o

+  O
2
→ ROO

o

–ROO
o

+  RH  → ROOH  +   R
o

…..

Giai ñoaïn 3: (Keát thuùc)

–R
o

+  
o
R  → R – R 

–ROO
o + o

H → ROOH

Nhieät ñoä, böùc xaï tia cöïc tím, böùc xaï ion hoùa, caùc enzym 

xuùc taùc quaù trình (lipase, lipoxygenase), söï coù maët cuûa kim 

loaïi coù hoùa trò bò thay ñoåi nhö Cu, Fe,…, noàng ñoä O
2
, hoaït 

tính cuûa nöôùc,… laøm taêng vaän toác phaûn öùng oxy hoùa chaát beùo



Yeâu caàu cuûa phuï gia choáng oxy hoùa

➢Baûo toàn caùc giaù trò dinh döôõng cô baûn cuûa thöïc phaåm

➢Khoâng laøm aûnh höôûng ñeán caùc giaù trò caûm quan cuûa 

thöïc phaåm (muøi vò, traïng thaùi,…)

➢ Phaûi laø moät chaát coù khaû naêng hoøa tan hoaëc phaân taùn 

ñoàng ñeàu trong khoái thöïc phaåm, laøm cho taùc duïng 

choáng oxy hoùa ñöôïc chaéc chaén. 

➢Quaù trình söû duïng nhöõng chaát naøy phaûi tieän lôïi, chi phi 

phí thaáp.

➢Khoâng ñöôïc coù ñoäc tính 



Chất 

chống oxy 

hóa acid
Phân loại

Hợp chất 

phenolic

Phân loại phụ gia chống oxy hóa



➢BHA laø hoãn hôïp cuûa 2 ñoàng phaân. Trong ñoù, daïng 

thöù nhaát chieám öu theá hôn (≥ 90 %). 

➢CTPT là C
11

H
16

O
2

OCH3

OH

C(CH3)3

3- tert- butyl- 4 hydroxyanisole

OCH3

OH

C(CH3)3

2- tert- butyl- 4 hydroxyanisole

BHA (butylat hydroxy anisol) 

INS 320 và ADI: 0 -25



STT Nhoùm thöïc phaåm ML

1 Söõa boät, boät kem (nguyeân chaát) 200

2 Caùc saûn phaåm töông töï söõa boät vaø boät kem 100

3 Thöùc aên traùng mieäng coù söõa (VD: kem, söõa laïnh, baùnh pudding, 

söõa chua hoa quûa hoaëc coù höông lieäu…) 

2

4 Daàu vaø môõ khoâng chöùa nöôùc 200

5 Môõ theå nhuõ töông 200

6 Quûa khoâ 100

7 Hoa quûa ngaâm ñöôøng 32

8 Saûn phaåm cacao, soâcoâla (VD: soâcoâla söõa, soâcoâla traéng) 90

9 Keïo cöùng, keïo meàm, keïo nuga,… 100

10 Keïo cao su 750

11 Saûn phaåm duøng ñeå trang trí thöïc phaåm 90



STT Nhoùm thöïc phaåm ML

1 Söõa boät, boät kem (nguyeân chaát) 200

2 Caùc saûn phaåm töông töï söõa boät vaø boät kem 100

3 Thöùc aên traùng mieäng coù söõa (VD: kem, söõa laïnh, baùnh pudding, söõa 

chua hoa quûa hoaëc coù höông lieäu…) 

2

4 Daàu vaø môõ khoâng chöùa nöôùc 200

5 Môõ theå nhuõ töông 200

6 Quûa khoâ 100

7 Hoa quûa ngaâm ñöôøng 32

8 Saûn phaåm cacao, soâcoâla (VD: soâcoâla söõa, soâcoâla traéng) 90

9 Keïo cöùng, keïo meàm, keïo nuga,… 100

10 Keïo cao su 750



BHT (butylat hydroxy toluen)

INS 321 và ADI: 0 – 0.3

BHT

OH

C(CH
3
)
3

CH
3

(CH
3
)
3
C

➢Laø chaát raén maøu traéng, daïng tinh theå. 

➢Ứng dụng đầu tiên ở Mỹ năm 1954



STT Nhoùm thöïc phaåm ML

1 Söõa boät, boät kem 100

2 Thöùc aên traùng mieäng coù söõa (VD: kem, söõa laïnh, baùnh pudding, söõa 

chua hoa quûa hoaëc coù höông lieäu…) 

90

3 Daàu vaø môõ khoâng chöùa nöôùc 200

4 Margarin vaø caùc saûn phaåm töông töï (VD: hoãn hôïp margarin vaø bô) 500

5 Quûa khoâ 100

6 Caùc saûn phaåm khaùc töø quûa 100

7 Cacao, soâcoâla vaø caùc saûn phaåm töông töï 200

8 Keïo cöùng, keïo meàm, keïo nuga,… 200

9 Keïo cao su 750

10 Saûn phaåm duøng ñeå trang trí thöïc phaåm 200



STT Nhoùm thöïc phaåm ML

11 Thöùc aên traùng mieäng laøm töø nguõ coác (VD: baùnh pudding gaïo, baùnh 

pudding töø boät saén,…)

90

12 Caùc loaïi baùnh nöôùng 200

13 Saûn phaåm thòt, thòt gia caàm vaø thòt thuù xay nhoû 100

14 Thuûy saûn, saûn phaåm thuûy saûn xay nhoû ñoâng laïnh keå caû nhuyeãn theå, 

giaùp xaùc, da gai

200

15 Thuûy saûn, saûn phaåm thuûy saûn ñoâng laïnh keå caû nhuyeãn theå, giaùp 

xaùc, da gai

1000

16 Thuûy saûn, saûn phaåm thuûy saûn hun khoùi, saáy khoâ, leân men hoaëc öôùp 

muoái keå caû nhuyeãn theå, giaùp xaùc, da gai 

200

17 Daàu troän, gia vò (bao goàm caùc chaát töông töï muoái) 200

18 Vieân xuùp vaø nöôùc thòt 100

19 Nöôùc chaám vaø caùc saûn phaåm töông töï 100

20 Nöôùc giaûi khaùt coù höông lieäu, bao goàm caû nöôùc uoáng daønh cho theå 

thao, nöôùc uoáng coù haøm löôïng khoùang cao vaø caùc loaïi nöôùng 

uoáng khaùc

1000



TBHQ (tert – butyl hydroquinon)

INS 319 và ADI: 0 – 0.7

TBHQ

OH

C(CH
3
)

3

OH

➢Đöôïc söû duïng phoå bieán 

nhaát hieän nay. 

➢Laø chaát raén daïng tinh theå, 

coù maøu töø traéng ñeán vaøng 

naâu nhaït



STT Nhoùm thöïc phaåm ML

1 Thöùc aên traùng mieäng coù söõa (VD: kem, söõa laïnh, baùnh pudding, söõa 

chua hoa quûa hoaëc coù höông lieäu…)

200

2 Daàu vaø môõ khoâng chöùa nöôùc 200

3 Keïo cöùng, keïo meàm, keïo nugar… 200

4 Saûn phaåm duøng ñeå trang trí thöïc phaåm 200

5 Saûn phaåm thòt, thòt gia caàm vaø thòt thuù nguyeân mieáng hoaëc caét nhoû 100

6 Thuûy saûn, saûn phaåm thuûy saûn hun khoùi, saáy khoâ, leân men hoaëc öôùp 

muoái keå caû nhuyeãn theå, giaùp xaùc, da gai

200

7 Nöôùc chaám vaø caùc saûn phaåm töông töï 200



➢ Daïng: tinh theå maøu traéng, haàu nhö 

khoâng muøi

➢ Coù theå hình thaønh caùc chaát maøu phöùc 

taïp khi keát hôïp vôùi kim loaïi (nhö Fe) 

gaây ra taùc ñoäng xaáu trong daàu môõ.

➢ Ba nhoùm hydroxyl laøm noù raát hoaït 

ñoäng. Khaû naêng hoøa tan keùm 

Propyl galat (Gallate propyl)
INS 310 và ADI: 0 – 1.4

OH

OH

O

OH

COOC3H7

➢Đöôïc söû duïng keát hôïp vôùi BHA, BHT vaø axit citric

➢ÖÙng duïng: söû duïng trong daàu thöïc vaät, nguõ coác, thöùc aên ñoäng 

vaät, shortening vaø môõ laùt,…



STT Nhoùm thöïc phaåm ML

1 Thöùc aên traùng mieäng coù söõa (VD: kem, söõa laïnh, baùnh 

pudding, söõa chua hoa quûa hoaëc coù höông lieäu…) 

90

2 Daàu vaø môõ khoâng chöùa nöôùc 200

3 Margarin vaø caùc saûn phaåm töông töï (VD: hoãn hôïp margarin 

vaø bô) 

200

4 Cacao, socoâla vaø caùc saûn phaåm töông töï 200

5 Keïo cöùng, keïo meàm, keïo nugar… 200

6 Nöôùc chaám vaø caùc saûn phaåm töông töï 200

7 Nöôùc giaûi khaùt coù höông lieäu, bao goàm caû nöôùc uoáng daønh 

cho theå thao, nöôùc uoáng coù haøm löôïng khoùang cao vaø caùc 

loaïi nöôùc uoáng khaùc

1000



2.5. Chaát choáng saãm maøu

Phản ứng sẫm màu

Sẫm màu có 

tham gia của 

enzyme

Sẫm màu phi 

enzyme



Cơ chế phản ứng sẫm màu



Một số phụ gia tiêu biểu

–SO
2

–Acid ascorbic 

–Acid citric   



SO
2

vaø sulfit 

➢SO
2

laø khí khoâng gaây chaùy, khoâng maøu, muøi xoác, deã tan 

trong nöôùc (85% ôû 20
o
C) taïo H

2
SO

3

➢Caùc muoái cuûa SO
2

bao goàm: K
2
SO

3
, Na

2
SO

3
, KHSO

3
, 

NaHSO
3
, K

2
S

2
O

5
, Na

2
S

2
O

5

➢Caùc sulfit coøn chia caét thiamin thaønh 2 phaàn khoâng theå 

hieän hoaït tính vitamin.

➢SO
2

taùc duïng vôùi antoxian cuûa rau quaû taïo thaønh chaát 

khoâng maøu, nhöng khi heát SO
2

hoaëc khöû SO
2

thì chaát maøu 

laïi ñöôïc hoài phuïc.



Vai trò chống vi sinh vật

➢Khaû naêng öùc cheá vaø tieâu dieät vi sinh vaät cuûa SO
2

phuï 

thuoäc: pH, Noàng ñoä SO
2
, Loaøi vi sinh vaät vaø thôøi gian 

taùc duïng, Daïng lieân keát cuûa SO
2

➢ Caùc hình thöùc lieân keát cuûa H
2
SO

3
coù hoaït tính choáng vi 

sinh keùm hôn daïng töï do. 

➢Naám men vaø naám moác ít nhaïy caûm vôùi SO
2

hôn vi 

khuaån 

➢SO
2

saùt khuaån maïnh ôû moâi tröôøng acid. Hoaït tính cao 

nhaát khi pH <4.  



➢ SO
2

coù taùc duïng choáng laïi caùc phaûn öùng saãm maøu 

do oxy hoùa, do enzym hoaëc khoâng do enzym; 

➢ Kìm haõm caùc phaûn öùng hoùa hoïc laøm maát maøu saûn 

phaåm, baûo veä maøu saéc, muøi vò vaø choáng laïi söï oxy 

hoùa acid ascorbic vaø caroten.

Vai trò chống sẫm màu

SO2 và muối của nó ổn định vitamin C 

vì có tính khử mạnh hơn vitamin C

Vai trò chống ổn định vitamin C



Lieàu löôïng

– ÔÛ Myõ, khoâng ñöôïc duøng trong caùc saûn phaåm coù thiamin 

hay trong rau quaû töôi, ñöôïc pheùp duøng trong caùc saûn 

phaåm nöôùc quaû vaø röôïu vang.

– Lieàu löôïng SO
2

toái ña duøng trong röôïu vang laø 350 mg/l. 

– Lieàu löôïng sulfit duøng trong caùc saûn phaåm thöïc phaåm 

ñöôïc quy ñònh trong GMP (good manufacturing practice)

– Liều lượng tối thiểu thể hiện tính chống oxy hóa là 0,02%



PHUÏ GIA LAØM TAÊNG GIAÙ TRÒ 

DINH DÖÔÕNG CUÛA THÖÏC PHAÅM

CHƯƠNG 3



3.1. Khái niệm

Cải tạo dinh 

dưỡng cho 

thực phẩm
Phụ 

gia 

dinh 

dưỡng

Thường được bảo 

vệ bởi phụ gia khác

Có thể dùng một 

mình hoặc với phụ 

gia dinh dưỡng khác



3.2. Phân loại

Vitamin

Acid 

amin

(lysine,…

protein đậu 

nành,….)

Khoáng

Chất 

xơ

(xơ, cải 

thiện cấu 

trúc,…)

Khác



3.3. Phụ gia dinh dưỡng Vitamin

• Vitamin hao hụt trong chế biến, bảo quản,…

Vitamin khoâng phaûi laø chaát döï tröõ trong cô theå 

vaø phaûi ñöôïc cung caáp ñeàu

Löôïng vitamin ñöôïc ñöa vaøo dö thöøa thì seõ 

gaây taùc haïi ñeán cô theå 

• Một số loại vitamin đóng vai trò bảo quản 



HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VITAMIN 

TRONG THỨC ĂN VÀ THỰC PHẨM

Các vitamin tan 

trong dầu:

- Vitamin A

- Vitamin D

- Vitamin E

- Vitamin K

Các vitamin tan 

trong nước:

- Nhóm B

- Vitamin C

- Vitamin H



Vitamin A

Các dẫn xuất của vitamin A:
Vitamin A  có 3 dẫn xuất có hoạt tính sinh học 

• Retinol    R =  -CH2OH

• Retinal R = -CHO

• Retinic R = -COOH

CH3CH3
CH2OH

CH3

CH3 CH3



Nguồn cung cấp vitamin A

Nguồn cung cấp caroten

5.000 đến 120.000

85.000

1.140

3.300

1.020

140

710

2.000

Gan động vật

Dầu gan cá

Trứng tươi

Bơ

Fomai (Fromage Camembert)

Sữa bò

Cá trích

Cá chình tươi

mg / 100 g thực phẩmLoại thực phẩm

146

10

2.000

66

3

880

60

12.000

400

20

Quả đào vàng

Cam vàng

Carot

Bắp

Khoai tây

E.R.* / 100 gmg / 100 gLoại thực phẩm



VITAMIN E (Tocopherol)

O

CH3 CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

OCOCH3

α-tocopherol

α-tocopherol-

acetate

O

CH3 CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

OH



Vai trò sinh học của vitamin E

1.Vai trò trong sự sinh sản:

Khi thiếu vitamin E đối với phụ nữ khó có khả năng thụ 
thai, sinh sản.

Thiếu vitamin E với nam sẽ teo tinh hoàn

2.Vai trò chống oxy hóa:

Vitamin E có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa hay 
làm gián đoạn các phản ứng chuổi để tạo ra các gốc tự 
do, ngăn chặn sự hình thành các peroxyd và bảo vệ acid 
béo chưa no.

Vitamin E chống oxy hóa bằng cách cướp oxy tự do 
không cho tác động vào cơ chất nhạy cảm sinh học. 



Cấu tạo của vitamin D và tiền vitamin D

OH

CH3

CH3
CH CH2 CH2 CH2

CH3

HC

CH3

CH3

OH

CH2

CH3
CH CH2 CH2 CH2

CH3

HC

CH3

CH3

7-dehydrocholesterol

Vitamin D3

OH

CH3

CH3
CH CH2 CH2 CH

CH3

HC

CH3

CH3

CH3

OH

CH2

CH3
CH CH2 CH2 CH

CH3

HC

CH3

CH3

CH3

Ergosterol

Vitamin D2



Vitamin K

O

O

CH3

(CH2-CH=C-CH 2)nH

CH3

O

O

CH3

H

O

O

CH3

CH2-CH=C-CH 2-(CH2-CH2-CH-CH 2)3H

Vitamin K1 (Phylloquinone)

Vitamin K2 (Menaquinone) Vitamin K3 (Menadion)

CH3 CH3



Nguồn thức ăn giàu vitamin K

• Nguồn thực phẩm giàu Vitamin K:

Cải bắp, suplơ, trong hạt ngũ cốc…

• Tổng hợp nhờ vi khuẩn đường ruột: đủ đáp ứng nhu cầu 
cơ thể

2.000 - 3.000

200 - 600

600 - 900

60 - 300

80 - 200

20 - 150

20 - 80

20 - 50

10 - 50

5 - 20

Choucsoute

Su su

Ngò tây

Cải bông

Xà lách

Thịt, gan

Khoai tây

Trứng

Đậu tây

Trái cây

mg / 100 gThực phẩm



3.4. PHỤ GIA DINH DƯỠNG KHOÁNG

CHẤT 

KHÓANG

ĐA

LƯỢNG

CHẤT 

KHÓANG

VI

LƯỢNG



Nguồn chất khoáng trong thực phẩm

- Có nhiều trong thức ăn, tuy nhiên sự phân phối trong 

các thực phẩm thường không giống nhau.

- Các thực phẩm có các cation K+, Na+, Ca2+, Mg2+ .. 

chiếm ưu thế được coi là thực phẩm nguồn yếu tố 

kiềm. Phần lớn các thức ăn thực vật như rau lá, rau 

củ, quả tươi và sữa.. đều thuộc loại này. 

- Ngược lại các loại thực phẩm có các anion như S2-, 

P5- .. chiếm ưu thế dẫn đến quá trình tạo acid của cơ 

thể sau quá trình chuyển hoá được gọi là thực phẩm 

nguồn các yếu tố acid.. Thuộc loại này có thịt, cá, 

trứng, đậu đỗ, ngũ cốc.. 



Vai trò của chất khoáng đối với cơ thể

- Giữ vai trò quan trọng trong các quá trình 

tạo hình, đặc biệt là tổ chức xương.. 

- Duy trì cân bằng acid - kiềm trong cơ thể, 

duy trì tính ổn định thành phần các dịch 

thể và điều hoà áp lực thẩm thấu. 

- Tham gia vào quá trình tạo protein 

- Tham gia vào chức phận tuyến nội tiết và 

nhiều quá trình lên men 

- Điều hoà chuyển hoá nước trong cơ thể 



Title

CHẤT KHÓANG 

ĐA LƯỢNG



Calcium (Ca) 

Phân bố calcium trong cơ thể:

• Là chất khoáng có nhiều nhất trong cơ thể

• Là nguyên tố đứng hàng thứ 5 sau C,H,O,N

• Cần thiết cho tất cả mọi tế bào cơ thể

• Tìm thấy trong xương với lượng lớn nhất (90%)

Dạng hợp chất khoáng trong xương là 

hydroxyapatite: Ca10(PO4)6(OH)2 

Trong xương còn có các chất khoáng khác 

như: sodium, potassium, magnesium, carbonate và 

fluoride.



Chức năng sinh học của calcium 

– Kết hợp với P cấu tạo nên xương và răng.

– Có vai trò trong sự co dãn của cơ và cơ tim.

– Ổn định tổ chức thần kinh, tạo chất dẫn truyền 
trung gian

– Ca++ rất cần thiết cho sự đông máu

– Calcium hoạt hóa một số enzymes như: glycogen 
phosphorylase kinase, amylase tuyến nước bọt và 
tuyến tụy.

– Loại bỏ acid béo đóng ở màng tế bào.



Phosphorus (P)

➢Phosphorus là chất khóang có nhiều hàng thứ 2 sau 

Ca. Phospho chiếm 22% tổng lượng khoáng cơ thể; 

➢ 80% lượng P không tan nằm trong xương và răng

➢ 20% lượng P cơ thể tham gia trao đổi chất:

• Cấu tạo hợp chất cao năng lượng ATP, ADP...

• Cấu tạo acid Nucleic

• Cấu tạo các hợp chất Phospholipid

• Cấu tạo các hợp chất Phosphoprotein

• Cấu tạo trong các enzyme và coenzyme 

(vitamin)



Sắt Fe (Iron)

• Phân bố sắt trong cơ thể

– 2/3 functional - being used

– 1/3 stored

• 2 kiểu hợp chất sắt trong cơ thể:

– Sắt trong nhân hem (heme iron)

• hemoglobin, myoglobin, catalases, peroxidases, 
cytochromes (a, b and c – involved in electron transport), 
cytochrome P450 (involved in drug metabolism)

– Sắt không ở trong hem (non-heme iron)

• ferritin, hemosiderin, hemofuscin, transferrin, 
ferroflavoproteins, aromatic amino acid hydroxylases

• Sắt trong thực phẩm cũng được phân chia theo 2 kiểu: Trong 
heme và không trong heme



Vai trò sinh học của sắt (Fe)

- Thực hiện chức năng hô hấp: Fe tham gia cấu tạo nên 

hemoglobin để vận chuyển oxy từ phổi về tất cả các 

cơ quan tổ chức trong cơ thể.

- Tham dự vào quá trình tạo thành myoglobin, một sắc 

tố hô hấp của cơ, tạo thành hợp chất myoglobin dự 

trữ oxygen cho cơ.

- Sắt dễ oxy hóa khử, tham gia cấu trúc nhiều enzyme, 

đặc biệt trong chuỗi enzyme hô hấp của tế bào.



1.Iodine tham gia cấu tạo hormon tuyến giáp thyroxin.

2.Thiếu iodine ở phụ nữ có thai sẽ đưa đến nguy 

cơ chậm phát triển tinh thần ở trẻ em.

Vai trò sinh học của Iodine

Iod đóng vai trò then chốt trong tái tạo tế bào

– Đặc biệt có liên quan đến não: Tế bào Neural thần kinh 
phát triển rất nhanh ở thời kỳ bào thai trong tử 
cung và trong 2 năm đầu sau khi sinh ra.

– Thiếu Iodine cho bào thai sẽ dẫn tới:

• Tỷ lệ sẩy thai tăng cao.

• Nguy cơ chết lúc sắp sinh ra

• Gây dị tật bẩm sinh

• Gây ra chứng đần độn

• Cử động khác thường

• Chết lúc sơ sinh cao

Iodine



3.5. ACID AMIN

Giaù thaønh saûn xuaát cao. 

Theâm acid amin vaøo thöïc phẩm nhaèm laøm 

taêng theâm löôïng acid amin nhaát laø ñoái vôùi 

nhöõng thöïc phaåm khoâng ñaày ñuû hoaëc khoâng 

coù haøm löôïng acid amin caân ñoái. 



3.6. CHẤT XƠ

Chất xơ

+ Có sợi: cellulose, hemicellulose

+ Dạng keo: pectin, agar, gum

+ Lignin



DHA

➢ DHA có tên gọi đầy đủ là Docosa Hexaenoic Acid, một acid 

béo thuộc nhóm omega-3. Đây là một chất rất quan trọng 

nhưng cơ thể không tự tổng hợp 

➢Ngoài ra, thuộc nhóm này còn có các tiền tố DHA, đó là acid 

béo alpha-linolenic (ALA) và eicosapentaenoic acid (EPA). 

Ngoài acid béo thuộc nhóm omega-3, còn phải kể đến acid 

béo không no omega-6 (arachidonic acid-AA). 

➢DHA có nhiều trong dầu cá, cá và thủy sản. 

3.7.  CHẤT BÉO



Yêu cầu của phụ gia dinh dưỡng

Phaûi ôû daïng muoái tan trong nöôùc hoaëc coù khaû

naêng phoái troän

Khoâng gaây ngoä ñoäc hoaëc gaây beänh maõn tính

Khoâng thuùc ñaåy nhanh quaù trình hö hoûng cuûa

thöïc phaåm



4.1. PHUÏ GIA TAÏO MÀU THÖÏC PHAÅM

➢Maøu laø chaát löôïng caûm quan ñaàu tieân ñöôïc xem xeùt, 

ñaùnh giaù. 

➢Maøu coù giaù trò caûm quan, coù taùc duïng sinh lyù (aûnh 

höôûng ñeán heä tuaàn hoaøn, nhòp tim, hoâ haáp, nhòp thôû, söï 

tieâu hoùa, thính giaùc, thò giaùc, xuùc giaùc)

➢Trong saûn xuaát thöïc phaåm, caàn baûo veä nhöõng maøu töï 

nhieân hoaëc cho theâm maøu môùi ñeå taïo maøu thích hôïp 

cho saûn phaåm (maøu phuø hôïp: kích thích tieát dòch vò →

ñoàng hoùa - tieâu hoùa thöùc aên)

CHƯƠNG 4: PHỤ GIA CẢI THIỆN CẢM QUAN

PHỤ GIA CẢI THIỆN MÀU MÙI VỊ



NGUỒN GỐC CHẤT MÀU

Tự nhiên

Cố ý đưa vào 
thực phẩm

Xuaát hieän trong 

quaù trình 

gia coâng kyõ thuaät





CHẤT MÀU TỰ NHIÊN

❖Flavonoit

(không bào: đỏ, xanh,

vàng)

MÀU TỰ NHIÊN

❖Carotenoit

❖(lục lạp: đỏ, vàng,

da cam)

❖Chlorofil

(diệp lục: xanh lá)



Flavonoid 

• Phân bố ở không bào, có màu đỏ, vàng, xanh.

• Tỷ lệ các flavonoid khác nhau ở các loại rau, quả →
màu sắc khác nhau.

• Flavonoid là hợp chất có khả năng chống oxi - hóa
có trong nhiều thực phẩm chế biến từ thực vật.

• Thực phẩm giàu flavonoid gồm: nước cam, củ
hành, ngò tây, các loại đậu, trà xanh, rượu vang
đỏ,…



Carotenoid

Cấu tạo từ các đơn vị isopren, đầu chuỗi cấu 
trúc mạch vòng mang các nhóm chức

Gồm α-caroten, β-caroten, licopen, bixine, 
norbixine, capsanthin…

Có màu vàng, cam, đỏ. Tan trong dầu

Không bền với các tác nhân oxi hoá 



MÀU HÌNH THÀNH TRONG CHẾ BIẾN

• Phản ứng melanoidin

• Phản ứng caramen hoá.

• Phản ứng hợp chất phenol + acid amin 
(quinonamin)

• Phản ứng oxy hoá các hợp chất của sắt và tạo 
thành phức có màu.

• Phản ứng tạo nên các sunfua kim loại có màu

• Phản ứng oxy hoá hợp chất phenol

• Phản ứng của lipid.



PHỤ GIA TẠO MÀU

Taêng cöôøng 

maøu saéc ñeå 

taêng söï haáp daãn 

cho saûn phaåm

Tạo ra hoặc cải 

thiện màu sắc 

cho thực phẩm

Phuïc hoài laïi 

maøu saéc cuûa 

thực phẩm 



PHÂN LOẠI CHẤT MÀU

Chất màu tự nhiên (chiết từ tự nhiên)

+ Cường độ màu thấp

+ kém bền điều kiện chế biến

Chất màu tổng hợp 

+ bản chất giống màu tự nhiên

+ mức độ độc hại cao hơn so với màu tự nhiên

+ cường độ và độ bền màu cao hơn nhiều



















Lưu ý khi sử dụng chất màu

Đuùng loaïi, ñuùng lieàu löôïng, muïc ñích söû duïng1.

Đoä tinh khieát phuø hôïp, ñoäc tính thaáp, 

möùc ñoä an toaøn cao2.

Khoâng ñöôïc duøng chaát maøu ñeå che ñaäy 

khuyeát ñieåm cuûa thöïc phaåm3.

Không gây nhaèm laãn söï coù maët khoâng 

thöïc cuûa moät vaøi thaønh phaàn trong thöïc phaåm4.

Phụ gia màu: lieàu löôïng ít, cöôøng ñoä taïo maøu 

cao vaø beàn maøu5.

Daïng thöïc phaåm, daïng maøu , pH , bao bì 

Nhieät ñoä vaø thôøi gian taùc duïng cuûa chaát maøu, … 6.



4.2 PHUÏ GIA LAØM TĂNG VỊ THÖÏC 

PHAÅM (FLAVOR ENHANCER) 

Cơ chế cảm nhận vị

Chồi Nếm (Bud taste).

➢Circumvallate Papillae: Dạng 

vòng

➢Fungiform Papillae: Dạng nấm

➢Palatine Tonsil: Hạnh nhân khẩu 

cái hay Amidal khẩu cái

➢Lingual Tonsil: Hạnh nhân lưỡi 

hay Amidal lưỡi

➢Foliate Papillae: Nhú dạng lá

➢Filiform Papillae: Nhú dạng chỉ



Phân loại vị



✓Acid được sử dụng trong thực phẩm nhằm mục đích 

tạo vị cho sản phẩm cuối

✓Các acid làm thay đổi các tính năng đưa đến việc cải 

thiện chất lượng sản phẩm

✓Được dùng kết hợp với các chất chống oxy hoá để 

giúp ngăn ngừa sự ôi hoá dầu mỡ

✓Tạo phức với kim loại nặng, giúp ngăn chặn sự khởi 

phát của sự oxy hoá và phản ứng hoá nâu

✓Giúp bảo quản thực phẩm, do tạo ra môi trường có 

pH thấp

Các chất tạo vị chua



- Quinin: được dùng trong sản xuất nước giải 

khát (Tonic)

- Caffein: vị đắng của cà phê, được dùng trong 

sản xuất bánh kẹo, kem, nước giải khát

- Theobromin (từ hạt ca cao): vị đắng của 

chocolate, có công dụng tương tự caffein

- Naringin: có nhiều trong trái nho, trái cây có 

múi

- Hesperidin: có nhiều trong vỏ trái cây có múi

Các chất tạo vị đắng



Các chất ngọt không đường

- Cường độ ngọt rất cao

- Bền nhiệt

- Bền acid

- Ít tham gia phản ứng làm biến đổi thành phần 

thực phẩm

- Rẻ

Các chất tạo vị ngọt



Các chất ngọt không đường

Chất ngọt Độ ngọt

Acesulfame Kali

Alitame

Aspartame

Cyclamate

1,1 Diaminoalkan

L-Sucrose

Saccharin

Sucralose

Thaumatin (Thalin)

200

2000

180

30

300-1000

1

300

600

2000-3000



Chất điều vị

Bổ sung vị

Chất điều vị

Làm giàu thêm 

hương vị tự 

nhiên của thực 

phẩm

Monosodium L – glutamate (MSG)

Disodium 5’ – inosinate (IMP) 

Disodium 5’ – guanylate (GMP)



Natri glutamat hoặc mononatri glutamat 621

❖Natri glutamat coù coâng thöùc:  NaC
5
NO

4
H

8

HOOC – CH
2

– CH
2

– CH (NH
2

) – COONa

❖Natri glutamat laø tinh theå traéng, không mùi, coù vò ngoït, hôi 

maën, tan nhieàu trong nöôùc . Trong khi ñoù acid glutamic raát 

ít hoøa tan trong nöôùc .

• Nhiệt độ nóng chảy 232 oC

• Độ tan trong nước 74 g/ml

LD 50 taïi chuoät ñöïc laø 17,7; taïi chuoät caùi laø 15,4



Nguoàn töø töï nhieân

Thöïc 

phaåm

Protein 

(%)

Glutamat 

trong 

protein (%)

Glutamat lieân 

keát 

(g/100g tp)

Glutamat töï do 

(g/100gTP)

Söõa boø 2.9 19.3 0.560 1.9

Tröùng 12.8 12.5 1.600 23

Thòt gaø 22.9 16.1 3.700 44

Thòt boø 18.4 13.5 2.500 33

Thòt heo 20.3 15.7 3.200 23

Ñaäu xanh 7.4 14.8 1.100 75

Baép ngoït 3.3 15.1 0.500 100

Caø chua 0.7 37.1 0.260 246



Nucleotide

Coâng thöùc caáu taïo chung cuûa nucleotid:

O CH2P

ONa

ONa

O

C
O

C C

C

OH OH

H

H H

H

N

N

N

N

X

Y

Inosinate monophosphat : 

Vieát taét: IMP (coù X = OH; Y = H)

Guanilate monophosphat: 

Vieát taét : GMP (coù X = OH; Y = NH
2
)

Xanthylate monophosphat: 

Vieát taét : XMP (coù X = OH; Y = OH)



Nucleotide- phaân boá trong thöïc phaåm

Thöïc phaåm

Haøm löôïng nucleotides (mg/100g)

IMP GMP XMP

Nguoàn goác 

ñoäng vaät

Thòt boø 163 - 7.5

Thòt heo 186 3.7 8.6

Thòt gaø 115 2.2 13.1

Nguoàn goác 

thöïc vaät

Maêng taây 0 Veát 0

Caø chua 0 0 12

Ñaäu xanh 0 0 2

Naám shiitake 0 103 175

Naám shiitake 

khoâ
0 216 321



E627- Disodium guanylate
Hoặc sodium 5'-guanylate và disodium 5'-guanylate

là muối của guanosine monophosphate(GMP). 

C10H12N5Na2O8P (M = 407.184 g/mol).



E631- Disodium inosinate
Hoặc disodium 5'-inosinate hoặc sodium 5'-inosinate; 

là muối của axit inosinic

C10H11N4Na2O8P (M = 392,17 g/mol).



CHẤT TẠO NGỌT

Tự nhiên

Phân 

loại

Nhân 

tạo

Tạo năng 

lượng

Có dinh dưỡng

Không độc hại

Không có trong tự nhiên

Có thể độc hại

Không tạo năng lượng, 

không dinh dưỡng



Chaát ngoït khoâng dinh döôõng

Saccharin 

– Đöôïc toång hôïp taïi Myõ naêm 1879 

– Luùc ñaàu, ñöôïc duøng nhö 1 loaïi thuoác ñeå choáng beänh tieåu ñöôøng 

hay beùo phì. 

– Töø naêm 1900 ñöôïc ñöa vaøo söû duïng trong coâng nghieäp thöïc 

phaåm nhö moät chaát phuï gia. 

– ÔÛ Chaâu AÂu, söû duïng bieät, myõ phaåm vôùi lieàu löôïng quy ñònh laø 

7,1 mg/ngaøy saccharin taêng nhanh trong thôøi kyø chieán tranh khi 

löôïng ñöôøng thieáu huït nghieâm troïng

– ÔÛ Myõ, chuùng ñöôïc söû duïng trong ñoà uoáng, …

C
7
H

5
NO

3
S



Cyclamat

– C
12

H
24

CaN
2
O

6
S

2
.2H

2
O 

– Acid cyclamic vaø cyclamat natri, 

canxi ñöôïc toång hôïp vaøo naêm 1937 

vaø ñöôïc saûn xuaát theo quy moâ coâng nghieäp 

vaøo naêm 1950 taïi Myõ.

– Deã tan trong nöôùc

– Cyclamat beàn ôû nhieät ñoä, aùnh saùng, pH

– Coù haäu vò mang muøi vò hoùa chaát.



Acesulfame 

Kali

– Acesulfame K ñöôïc saûn xuaát vaøo naêm 1967 taïi coâng 

ty Hoechst Taây Ñöùc. Môùi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng trong 

coâng nghieäp thöïc phaåm vaøo  nhöõng naêm gaàn ñaây.  

– Tan trong nöôùc. Daïng boät, maøu traéng

– Ñoä ngoït gaáp 150 – 200 laàn saccharose. 

– Coù haäu vò ñaéng nheï. Rất bền ở nhiệt độ cao → sử 

dụng trong bánh nướng, sản phẩm cần tiệt trùng

– Có thể dùng phối hợp với aspartame và cyclamate

C4H4NO4KS



Aspartam 

➢Coøn coù teân  L – aspartyl – L phenylalanin methyl ester. 

➢Troïng löôïng phaân töû laø 294. ÔÛ daïng keát tinh maøu traéng. 

Khaû naêng tan trong nöôùc laø 60g/ l

➢Ñoä ngoït gaáp 160 so vôùi saccharose. 

➢Có hậu vị ngọt giống như saccharose. Ngoài khả 
năng tạo ngọt còn giúp cải thiện mùi



Chaát ngoït khoâng dinh döôõng

Chaát ngoït
Teân thöïc phaåm Giôùi haïn cho 

pheùp

Acesulfam K

Ñoà uoáng vaø caùc thöïc phaåm coù naêng 

löôïng thaáp
3 (g/kg)

Möùt, keïo, keïo cao su 2 (g/kg)

Ñoà uoáng nheï leân men, kem caùc loaïi 1(g/kg)

Ñoà hoäp traùi caây, söõa vaø caùc saûn phaåm 

söõa
0.5(g/kg)

Aspartam

Söõa vaø caùc saûn phaåm söõa, söõa chua 2(g/kg)

Nöôùc eùp traùi caây, baùnh keïo, möùt, 

baùnh mì ngoït
5(g/kg)

Nöôùc giaûi khaùt khoâng coàn 0.9(g/kg)

Bia hôi, bia naâu, ñoà hoäp traùi caây 0.4

Chaát ngoït nhaân taïo ñöôïc pheùp söû duïng ôû Vieät Nam



Chaát ngoït khoâng dinh döôõng

Chaát ngoït
Teân thöïc phaåm Giôùi haïn toái 

ña cho pheùp

Saccharin vaø 

Natri saccharate

Keïo cao su, bia 50 (mg/kg)

Möùt, keïo 100(mg/kg)

Kem, möùt, thaïch 200(mg/kg)

Nöôùc giaûi khaùt, söõa chua, 

kem
300(mg/kg)

Chaát ngoït nhaân taïo ñöôïc pheùp söû duïng ôû Vieät Nam



4.3. PHUÏ GIA TAÏO MUØI THÖÏC PHAÅM 

(FLAVORING AGENT)

Hương thơm 

Hệ tuần hoàn
Hệ hô hấp

Hệ tiêu hóa
Thính giác, 

thị giác,…

Trong sxtp, ngöôøi ta tìm moïi bieän phaùp kyõ thuaät ñeå baûo veä nhöõng

chaát thôm töï nhieân hoặc tìm caùch ñeå ñieàu khieån caùc phaûn öùng taïo

ra caùc chaát thôm môùi.



• Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhận mùi

– Nồng độ chất bay hơi chứa trên bề mặt chất mang

– Tốc độ dòng khí được hít vào mũi

– Số lông mao nhận cảm

– Muøi phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn hoùa hoïc, caáu taïo hoùa 

hoïc cuûa phaân töû chaát thôm, phuï thuoäc vaøo ñoái töôïng 

caûm nhaän muøi, coøn phuï thuoäc vaøo thoùi quen vaø taäp 

quaùn ñoái töôïng söû duïng muøi. 

CƠ CHẾ CẢM NHẬN MÙI
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Giá trị ngưỡng 

cảm nhận

(threshold 

Value)



Key odorant

Những hợp 

chất tạo ra 

mùi hương 

đặc trưng 

cho thực 

phẩm được 

gọi là key 

odorant



1. Bản chất của mùi do nhóm mang mùi quyết định

2. Mùi còn phụ thuộc vào:

+ Gốc R mà nhóm mang mùi đính vào

+ Các nhóm thế xung quanh nhóm mang mùi cơ bản 

+ Nồng độ của chất mang mùi trong không khí 

3. Mùi thường chịu ảnh hưởng lẫn nhau

4. Mùi có thể có thể được tăng lên (ứng dụng làm chất trợ 
hương) hay mất đi bởi một số chất khác, yếu tố khác. 

Bản chất của chất mùi



PHUÏ GIA TAÏO MUØI THÖÏC PHAÅM 

(FLAVORING AGENT)

Đơn mùi hoặc 

hỗn hợp phức 

tạp của nhiều 

đơn mùi

Bản chất của 

chất mùi

Tự nhiên 

hoặc tổng 

hợp

HC, rượu, 

acid hữu cơ, 

…

Dễ bay hơi



Nguồn gốc chất mùi

Tự nhiên

Cố ý đưa vào 
thực phẩm

Trong quá trình 
chế biến, bảo quản

Chế biến 

nhiệt

Lên men

Tạo mùi

Tăng mùi

Bảo vệ

Loại bỏ



• Chất mùi tự nhiên

– Phổ biến trong các loại quả chín 

– Trao đổi chất, đào thải các chất thứ cấp 
(terpenoid, flavonoid..)

• Chất thơm sinh ra trong chế biến 

– Chế biến nhiệt cao (rang, nướng)

• Chất thơm cố ý thêm vào trong quá trình chế biến 

Nguồn chất thơm chính, phổ biến và quan trọng

– Nguồn tự nhiên (rau, quả, hoa gia vị)

– Nguồn nhân tạo (tổng hợp hoặc pha chế từ đơn 
hương)

Nguồn gốc chất mùi



Chất mùi hình thành trong QT chế biến

• Sự thay đổi mùi do gia công kỹ thuật.

– Hầu hết chất thơm hình thành có nhóm cacbonyl  hoặc 

aldehyd. Như pứ Mailard,quinonamin

– Thay đổi mùi do p.ứng giữa dung môi với cấu tử thơm: 

pứ với cồn, oxi hoá, ngưng tụ, chuyển este, aicd, kiềm.

• Thay đổi mùi do vi sinh vật

• Thay đổi mùi do qt sinh học (sự chín của quả)

• Quá trình tẩy mùi

- PP vật lý: hấp phụ, sục hơi nước 

- PP hoá học: hoà tan trong dung môi, trung hoà

- Dùng chất mùi này khử chất mùi khác



Moät Soá Muøi & Hoaù Chaát Chính Ñaûm Traùch

Muøi Hoaù chaát chính

Ñaïi hoài, tieåu hoài Anethol

Haïnh nhaân ñaéng Benzaldehyde

Thìa laø D-Carvone

Queá Cinnamaldehyd

Chanh Citral

Ñinh höông Eugenol

Khuynh dieäp eucalyptol



Sinh Toång Hôïp Moät Soá Chaát Muøi

Chaát muøi
Thöïc hieän sinh 

toång hôïp
Vsv öùng duïng Cô chaát

Methyl 

ketones
Phomat Penicillium roquefort Acid beùo

Lactones Traùi ñaøo, döøa Pityrosporum Lipid

Acid butyric Bô Clostridium butyricum Glucose

D-Verbenone - Aspegillusniger -Pinene

Muøi phomat Phomat
Streptococcus species

Lactobacllus species
Söõa

Muøi baùnh mì Baùnh mì
Sacchaaromyces 

cerevisiae

Ñöôøng vaø 

söõa



Moät Soá Muøi Hoãn Hôïp

Muøi xoaøi

Muøi traùi caây töôi

Acetaldehyd; -octalactone; 

-ionone; -decalactone; hexyl 

butanoate cis – 3 – hexenol nerol; 

Muøi naáu nöôùc traùi 

caây
4-Hydroxy-2,5-dimetyl-3-furanone

Nhieät ñôùi/sulfua Dimetyl sulfide

Muøi cam chanh Linalool; nerol; citronellol; geraniol.

Muøi hoa Linalool; nerol; linalyl acetate



Moät Soá Muøi Hoãn Hôïp

Muøi bô

Muøi hôïp phaàn Caùc ñôn muøi

Muøi bô ñieån hình Diacetyl; acetoin; acetyl propionyl

Lactone, muøi naáu
-decallactone; -dodecallactone; 

-decallactone;

Muøi phomat Caùc acid : butyric, caproic, caprylic

Muøi saùp ong
Caùc acid myristic, palmitic; 

dodocanal cis – 4 - heptenal

Muøi haït 2-hexanal; pyrazines



Moät Soá Muøi Hoãn Hôïp

Muøi gaø luoäc

Muøi thòt 4-methyl – 5 – thiazole ethanol acetate

Muøi naáu 2,3 butane diol; dimethyl disulfide

Muøi sulfur Hidorgen sulfide

Muøi môõ/daàu 2.4-Decadienal; caùc acid linoleic, oleic

Muøi da 2,4 – heptadienal



Moät Soá Muøi Hoãn Hôïp

Muøi thòt boø nöôùng

Muøi nöôùng Trimethyl pyrazine; 2 – ethyl – 5 –methyl 

– pyrazine; dimethyl sulfide

Muøi thòt Dimethyl sulfide; 3,5-dimethyl-1,2,4-

trithiolane

Muøi môõ Acid oleic, acid hexanoic

Muøi naáu Methyl mercaptan; hydrogen sulfide; 

dimetyl sulfide



Lưu ý khi sử dụng chất mùi

Phải phù hợp với sản phẩm1.

Tương thích với mùi có sẳn2.

Cường độ mùi cao và bền3.

Giá thành phù hợp4.

Thời điểm cho chất mùi vào tp5.

Liều lượng bổ sung6.



Liều lượng sử dụng

O

Noàng ñoä 

chaát gaây caûm 

giaùc

Max

Cöôøng ñoä caûm giaùc

B

Ngöôõng caûm tôùi 

haïn

A

Ngöôõng 

nhaän caûm 



CHƯƠNG 4: PHỤ GIA CẢI THIỆN CẢM QUAN

Phụ gia khác
➢Phụ gia tạo 

nhũ

➢Phụ gia tạo 

gel
➢Chất chống đông vón

➢Chất chống tạo bọt

➢Chất điều chỉnh độ acid

➢Chất làm rắn chắc

➢Các enzyme

➢Chất ổn định

➢Các chất tạo phức kim loại hòa tan

➢Các chế phẩm tinh bột

PHỤ GIA CẢI THIỆN CẤU TRÚC THỰC PHẨM 



4.1.1. KHAÙI NIEÄM HỆ NHŨ TƯƠNG

Heä phaân taùn 

cuûa hai hay 

nhieàu chaát loûng 

khoâng troän laãn 

vaøo nhau
Pha bò phaân taùn

Gioït nhoû

0, 1 - 50m

(ít)

Pha lieân tuïc

(nhieàu)

Kí hieäu hệ nhũ tương

pha phaân taùn/pha lieân tuïc 



4.1.2. PHÂN LOẠI



Khoâng beàn,

Taùch pha

Ñaëc ñieåm heä nhuõ töông

Sự nổi lên/lắng xuống

của các giọt Giảm lực

tĩnh điện

Hợp giọt

tự phát



Bieän phaùp laøm beàn nhuõ töông

Taêng ñoä nhôùt  cuûa pha lieân tuïc 

laøm caùc gioït khoù hôïp nhau



Chất hoạt động bề mặt

❖Là một nhóm chất hoạt động bề mặt.

❖Làm ổn định sự phân tán của những đại phân tử 

hay những hợp phần khác, nhờ vào khả năng làm bền 

hệ nhũ tương.

❖Trong cấu trúc phân tử của chất nhũ hóa có cả phần 

háo nước và phần háo béo.

Phuï gia laøm beàn nhuõ töông (E322 –

E494)

nhoùm haùo nöôùc 

hydropheli 

nhoùm haùo nöôùc 

hydropheli 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Surfactant.jpg


• Khi cả 3 nhóm hydroxyl của glycerin bị ester hóa, 

sản phẩm tạo thành là chất béo.

• Các mono và diglyceride là các sản phẩm ester 

hóa 1 hay 2 nhóm hydroxyl.

• Là nhóm chất nhũ hóa được sử dụng rộng rãi nhất 

trong thực phẩm.

• Lượng dùng 2,5 đến 15g/kg thực phẩm.

• Mỗi một acid béo kết hợp với nhóm hydroxy của 

glyceryl hình thành ester và tách ra 1 phân tử 

nước.

Ester của acid béo và Glycerin (MG)



Ester của acid béo và Glycerin (MG)

• Glycerin ester acid béo được làm từ glycerin, vật 

nuôi và cây trồng các loại dầu/mỡ hoặc axit béo 

của nó.

• Chúng thường được sản xuất bằng phương pháp 

ester hóa.

• Glycerin có ba nhóm hydroxyl, một trong số đó là 

ester hóa với một acid béo và ester được gọi là 

monoglyceride. Di-và glyxerit-tri có hai và ba nhóm 

acid béo ester hóa ở nhóm hydroxyl tương ứng. 

• Mono & di glyxerit-được sản xuất bằng cách loại 

bỏ các glycerin từ hỗn hợp. 



Công thức cấu tạo

Monoglyceride

Triglyceride

diglyceride



Acetic Acid Esters of Monoglycerides (AMG)

• Kém hoạt động.

• Là một dầu ổn định, giá trị peroxide không tăng, ở 97,7°C 
trong 1000 giờ.

• Là một chất lỏng chứa dầu thậm chí ở nhiệt độ thấp. Được 
coi như là một chất bôi trơn, dung môi, hóa dẻo cho 
vinylacetate…

• Sự kết hợp của monoglyceride acetyl hóa lỏng và các chất 
béo hydro hóa có thể cải thiện chất lượng của các chất béo. 
Ví dụ: Bơ thực vật đặc trưng với những thay đổi nhiệt độ nhỏ 
và phạm vi dẻo rộng.

• Mặc dù nó không có chức năng như một chất nhũ hóa, 
nhưng vẩn được sử dụng để tạo bọt và các loại dầu mỡ của 
chính nó hoặc kết hợp với chất nhũ hoá khác do cấu trúc ổn 
định alpha-tinh thể của nó.

• Thực tế, nó được sử dụng như là chất tạo bọt chất bột, dung 
môi, dẻo cho nướu răng và các chất phủ cho thực phẩm.



Citric Acid Esters of Monoglycerides (CMG)

• Có nhiều trong dầu hướng dương tinh chế.

• Acid citric được liên kết với monoglyceride.

• Là một chất nhũ hóa ưa nước cao.

• Với một cấu trúc alpha-tinh thể ổn định.

• Sử dụng cho bơ thực vật, sản phẩm sữa (như 

whitener cà phê và kem).

• Cũng được sử dụng như một chất ổn định 

nhũ tương cho mayonnaise.

• Và tạo lớp phủ schocolate và hợp chất.



Lactic Acid Esters of Monoglycerides (LMG)

• Khả năng tạo bọt của nó là mạnh hơn khả 

năng tạo nhũ tương của nó

• Giúp cải thiện lổ khí và độ ổn định trong 

bánh xốp và ở trong bánh bột khi sử dụng 

kết hợp với monoglycerides chưng cất.

• Tăng cường khả năng đông tụ của sữa 

không kem khi sử dụng kết hợp với các 

chất nhũ hoá bảo quản.



Succinic Acid Esters of Monoglycerides (SMG) 

• Acid succinic là liên kết với 
monoglyceride.

• Không hòa tan trong nước lạnh, phân tán 
trong nước nóng, và hòa tan trong rượu 
nóng, chất béo và dầu.

• Succinylated monoglyceride một muối 
phức tạp với tinh bột có khả năng phản 
ứng với protein.

• Nó được sử dụng như là một thay đổi chất 
bột và chất nhũ hóa một để rút ngắn. 



Polyglycerol Esters of Fatty acids (PGE) 

• Acid béo được este hóa với polyglycerine.

• Phân tán trong nước và hòa tan trong dầu. 

• Lipophilicity và hydrophilicity của nó có rất nhiều 

thay đổi phụ thuộc mức độ trùng hợp và loại 

acid béo.

• HLB của nó khoảng 3-13.

• Được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm như 

là chất nhũ hóa cho các sản phẩm sữa có chứa 

axit và các muối và kiểm soát sự kết tinh của 

các loại mỡ.



Polyglycerol Polyricinoleate (PGPR) (E476)

• Là một chất lỏng có độ nhớt cao.

• Có màu vàng sánh.

• Không tan trong nước và ethanol, tan trong 

chất béo và dầu.

• Nó được sử dụng như một chất giảm hàm 

lượng chất béo và độ nhớt cho sô cô la.



• Là một hỗn hợp của các este sorbitol và ester 

sorbide.

• Sử dụng như là chất nhũ hóa cho kem.

• Được sử dụng rộng rãi như một chất nhũ hóa 

lớn kết hợp với chất nhũ hoá khác với các chức 

năng khác nhau. 

Sorbitan Esters of Fatty Acids (Sorbitan ester) 



Phospholipid

• Phospholipid là nhóm lipid phức tạp.

• Ngoài glycerin, acid béo còn có H3PO4 và một số 
nhóm chất khác.

• Trong 3 nhóm OH của glycerin, 1 nhóm tạo liên kết 
ester với H3PO4 để tạo nên acid phosphatic.

• Qua H3PO4 của acid phosphatic liên kết thêm với các 
chất khác sẽ tạo nên các loại phospholipid khác nhau.



• Phosphatidyl - choline (lecithin) có vai trò quan

trọng hơn cả.

• Lecithin là chất tạo nhũ cho phép trộn chất béo

với thực phẩm hòa tan trong nước.

• Lecithin của lòng đỏ trứng tham gia ổn định nhũ

của dầu trong nước.

• Người ta còn sử dụng dạng Lecithin đã được

hydroxyl hóa để tăng tính tan của chúng.

• Lecithin thương mại được tách từ đậu tương

gồm một vài phospholipid khác nhau:

Nhóm Lecithin và các dẫn xuất

•Phosphatidylchloline

•Phosphatidylethanamine 

•Phosphatidylinositol



Chỉ số đặc trưng

➢ Tính tan cuûa chaát hoaït ñoäng beà maët ñaëc tröng bôûi chæ soá HLB 

(hydrophil – lipophil balance) chæ soá caân baèng thaân daàu – thaân nöôùc

• HLB= 7+ ∑HLB nhóm ưa nước - ∑HLB nhóm kị nước 

• Thường những tác nhân làm bền nhũ tương có chỉ số HLB cao
sẽ làm bền các nhũ tương dầu/nước, còn các nhũ tương
nước/dầu lại được làm bền bởi các tác nhân có HLB thấp.



4.2. PHỤ GIA TẠO GEL, TẠO ĐẶC 

Thuộc nhóm hydrocolloid (polysaccharide, protein)

Chức năng Hydrocolloid: 

➢ Taïo ñaëc 

➢ Taïo gel heä loûng

➢ Ổn ñònh heä boït, nhuõ töông vaø huyeàn phuø

➢ Ngaên caûn söï hình thaønh tinh theå ñaù vaø ñöôøng

➢ Giöõ höông.. 



PHỤ GIA TẠO GEL

KHÁI NIỆM

Tạo không gian 3 

chiều nhốt phân tử 

nước bên trong tạo 

khối gel

Polysaccharide

protein

tan ñöôïc trong nước



NGUỒN GỐC

THỰC VẬT

TẢO

VI SINH VẬT

ĐỘNG VẬT

Trong caây: cellulose, tinh boät, pectin.

Gum: gum arabic, karaya, ghatti, tragacanth

Haït: guar gum, locust bean, tara gum, tamarind gum

Cuû: konjac mannan

Taûo ñoû: agar, carrageenan

Taûo naâu: alginate

Vsv: Xanthangum, curdlan, dextran, gellan gum, 

cellulose

Gelatin, caseinate, 

whey protein, chitosan



Giaù trò thöông maïi vaø haøm löôïng söû duïng 

cuûa caùc loaïi phuï gia treân theá giôùi



Cấu tạo

Polysaccharide dị thể, mạch thẳng, là dẫn xuất methyl của acid pectic 

Pectin

- Acid pectic là 1 

polymer của acid D-

galacturonic, liên kết 

với nhau bằng liên kết 

1,4-glucoside. 

- Một chuỗi gồm 

khoảng 10000 phân tử 

galacturonic tạo thành 

một phân tử pectin

M= 10000-100000.



High Methoxyl pectin

Low methoxyl pectin

Pectin- mức độ tạo gel



Pectin - mức độ tạo gel

DE

Điều kiện tạo gel

pH Đường (%) Ion hóa trị II Tốc độ tạo gel

> 70 2,8 – 3,4 65 Không Nhanh

50 – 70 2,8 – 3,4 65 Không Chậm

< 50 2,5 – 6,5 0 Có Nhanh

Tác dụng của DE của pectin lên sự tạo gel



Quy ñònh söû duïng:

Pectin ñöôïc xem laø 1 trong nhöõng phuï gia 

thöïc phaåm an toaøn vaø ñöôïc chaáp nhaän 

nhieàu nhaát, vaø ñieàu naøy ñöôïc chöùng minh 

bôûi haøm löôïmg ADI cho pheùp laø “khoâng 

xaùc ñònh”



Carrageenan
Tên gọi khác:

Irish moss gelose (từ Chondrus spp.); Eucheuman (từ 
Eucheuma spp.); Iridophycan (từ Iridaea spp.); Hypnean 
(từ Hypnea spp.); Furcellaran or Danish agar (từ 
Furcellaria fastigiata); INS No. 407. 

Nguồn gốc:

-Được chiết xuất từ loại tảo đỏ có nguồn gốc từ Ireland, 
mọc dọc theo bờ biển Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Island.

Caáu taïo

- Carrageenan là một hỗn hợp phức tạp của ít nhất 5 
loại polymer: , , , , - carrageenan, cấu tạo từ các 
gốc D-galactose và 3,6-anhydro D-galactose. Các gốc 
này kết hợp với nhau bằng liên kết -1,4 và -1,3 luân 
phiên nhau. Các gốc D-galactose được sulfate hóa với tỉ 
lệ cao. 



Cô cheá taïo gel



Khả năng tạo gel của carrageenan



GELATIN

Gelatin laø moät polypeptide phaân töû löôïng cao, ñöôïc thu nhaän töø

collagen, laø moät protein cô baûn trong caùc moâ lieân keát cuûa ñoäng vaät

nhö xöông, da

Teân gelatin ñöôïc söû duïng phoå bieán khoaûng naêm 1700 vaø ñöôïc

baét nguoàn töø tieáng latin “gelatus” coù nghóa laø beàn vöõng.

Gelatin khoâng xuaát hieän töï do trong töï nhieân vaø khoâng theå thu

nhaän töø söøng, moáng hay caùc boäâ phaän khoâng chöùa collagen khaùc cuûa

ñoäng vaät, khoâng coù nguoàn collagen thöïc vaät.

Gelatin thöông maïi ñöôïc saûn xuaát ñaàu tieân ôû Haø Lan vaøo naêm

1685, ôû Anh Quoác naêm 1700 vaø ôû Hoa Kyø naêm 1808.

Coù 2 loaïi gelatin:

▪ Gelatin loaïi A, saûn xuaát chuû yeáu töø da heo, ñöôïc xöû lyù ban ñaàu

baèng acid.

▪ Gelatin loaïi B, saûn xuaát töø xöông vaø da traâu boø, ñöôïc xöû lyù ban

ñaàu baèng kieàm.



CAÁU TAÏO CUÛA GELATIN





ÖÙNG DUÏNG CUÛA GELATIN

Gelatin ñöôïc söû duïng trong raát nhieàu loaïi thöïc phaåm, vaø

ñöôïc chia laøm 5 nhoùm:

– Baùnh keïo vaø caùc moùn traùng mieäng daïng ñoâng

– Caùc saûn phaåm söõa

– Caùc saûn phaåm thòt

– Caùc öùng duïng khaùc nhö trong saûn nöôùc xoát, ñoà gia vò, loïc röôïu ..

Gelatin coù theå ñöôïc phaân loaïi döïa theo chöùc naêng:

– Taùc nhaân taïo ñoâng: cho möùt keïo ñoâng, aspic

– Taùc nhaân taïo ñoä meàm deûo: baùnh möùt deûo, caùc moùn traùng mieäng 

– Chaát oån ñònh: cho quaù trình ñoâng ñaù cuûa kem

– Chaát nhuõ hoaù: cho daàu giaám troän xaø laùch, kem meàm

– Chaát laøm ñaëc: trong si roâ höông lieäu, caùc suùp ñoáng hoäp 

– Chaát kết dính: trong baùnh möùt

– Chaát gaén: trong keïo meàm, keïo cam thaûo

– Taùc nhaân laøm trong: cho röôïu vang, nöôùc quaû.



Aginate
Nguồn gốc :

- Alginate là loại polymer sinh học biển phong phú nhất thế 
giới và là loại poymer sinh học nhiều thứ hai trên thế giới 
sau cellulose. Nguồn alginate chủ yếu được tìm thấy ở 
thành tế bào và ở gian bào của tảo nâu ở biển (thuộc họ 
Rhaeophyceae). Các phân tử alginate tạo ra cho thực vật 
độ mềm dẻo và độ bền cần thiết cho các loài thực vật biển 
do alginate ở các gian bào tạo thành một mạng lưới .

Cấu tạo :

- Là muối của acid alginic.Các loại alginate thường gặp như 
: Natri alginate, Kali alginate, calci alginate.

A- cid alginic là một polymer do acid D-mannuronic (M)và 
acid L-guluronic (L) liên kết với nhau bằng liên kết 1,4. Có 3 
dạng liên kết có thể gặp trong 1 phân tử alginate (M-M-M), 
(G-G-G), (M-G-M).



Aginate

Tỉ lệ M/G khác nhau ở những loài tảo nâu và ngay cả trên 

một loài vào những mùa khác nhau trong năm. Sự khác 

nhau này có ảnh hưởng đến tính chất dung dịch của các 

loại alginate. Thường tỉ lệ M/G của các loài tảo nâu dao 

động trong khoảng 1:0.5 đến 1:3. 



Aginate



Ca2+

O O O O

Cấu trúc phân tử alginat tự do

Cấu trúc dạng lưới gel alginatcanxi 

dạng vỉ trứng (Egg-box)

NH3
+

NH3
+

Chitosan

OOC

OOC

COO
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NH3
+

COO

NH3
+

COO

NH3
+
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Gel alginat-chitozan

Khả năng tạo gel của alginat
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Tạo gel kép alginat – chitosan và Ca2+
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Khả năng tạo gel của alginat



Aginate trong rau quả

Kali alginate:

CTPT : (C6H7KO6)n.

KLPT : 10.000-600.000

Dạng sợi, bột, hạt. Có màu từ trắng đến nâu hơi vàng.

Tan chậm trong nước tạo dung dịch sệt, không tan trong ethanol và 
ether.

Natri alginate:

CTPT : (C6H7NaO6)n.

KLPT : 10.000-600.000

Có tính tan như kali alginate.

Calci alginate :

CTPT : (C6 H7 Ca1/2 O6)n.

KLPT : 10.000-600.000

Không tan trong nước và ether, tan ít trong ethanol, tan chậm trong 
dung dịch của polyphosphate, Na2CO3.

Có dạng sợi, dạng bột hay dạng tinh thể. Không màu hoặc 

hơi vàng. Có mùi và vị đặc trưng nhẹ 


