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Phần 3: KHÁI NIỆM VỀ NGUYÊN LIỆU 
NGŨ CỐC VÀ CỦ BỘT SỬ DỤNG TRONG 

CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC (tt)

GV: ThS. Phan Thị Lan Khanh

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm- Trường ĐHNL

Ngô 

� Nguồn gốc: Các dấu tích khảo cổ cho thấy các bắp ngô có
sớm nhất được tìm thấy tại hang Guila Naquitx trong thung
lũng Oaxaca của Mexico.

Ngô 

� Tên khoa học:
� Giới (Regnum)            : Plantae.

� Ngành (Division)        : Magnoliophyta.

� Lớp (Classis)              : Liliopsida (Monocotyledones).

� Bộ (Ordo)                   : Poales (bộ Hòa thảo,bộ Cỏ,bộ lúa).
� Họ (Familia )              : Gramineae (họ Hòa thảo),Poaceae.

� Phân họ (Subfamilia)  : Pooideae.

� Tông (tribus)               : Maydeae.

� Chi (Genus)                 : Zea.

� Loài (Species,sp)         : Zea mays L, Z.mexicana L, Z.perrenis L.                                    

Các bộ phận của cây ngô

Ngô 

� Trong chi Zea có 3 loài được coi là phổ biến nhất là:
� Zea mays L.
� Zea mexican L.
� Zea perrenis L.

� Chỉ có loài Z.mays là loài duy nhất được loài người gieo
trồng làm lương thực cho người và cho gia súc; 2 loài còn
lại được coi là cỏ- cỏ ngô.

� Gần như tất cả các loài thuộc chi zea đều là lưỡng bội
(n=10); chỉ riêng zea perrenis là loài tứ bội (n=20).

� Các loại ngô thuộc loài Z.perrenis là loại cây lâu năm. Zea
mays là loài lưỡng bội (n=10), cây 1 năm.

Ngô

� Các giống ngô có ý nghĩa kinh tế đều thuộc loài zea mays:

� Zea mays var.indurata ( ngô đá).

� Zea mays var.indurata Sturt (ngô răng ngựa).

� Zea mays var. everta Sturt (ngô nổ).

� Zea mays var. amylacea Sturt (ngô bột).

� Zea mays var. saccharata Sturt (ngô đường),

� Trong loài zea mays, người ta có thể chia làm nhiều loại 
ngô theo các cách thức phân loại khác nhau.                   
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Một số phương pháp phân loại ngô 

� Phân loại theo màu sắc

� Phân loại ngô theo tỉ lệ amilo và amilopectin

� Phân loại theo độ cứng, độ giòn, độ nở, hình dạng, mức độ 
che phủ hạt ngô…

� Phân loại theo mức độ thuần chủng. 

Một số phương pháp phân loại ngô 

� Phân loại theo màu sắc:
� Ngô vàng
� Ngô trắng
� Các loại ngô có màu khác: ít phổ biến hơn

� Các giống ngô trắng có hàm lượng vitamin nhóm B và lipit cao
hơn ngô vàng.

� Ngô vàng lại cao hơn ngô trắng về hàm lượng carotenoit.

� Phân loại ngô theo tỷ lệ amilo và amilopectin:
� Ngô tẻ.
� Ngô nếp.

� Phân loại theo: 
� độ cứng
� độ giòn
� độ nở
� hình dạng
� mức độ che phủ hạt ngô… 

Ngô đá

� Là loại ngô được sử dụng chủ yếu trong
� sản xuất công nghiệp 
� sử dụng làm lương thực cho người.

� Có 2 loại chính: 
� Zea mays var indurata Sturtev  
� Zea mays var semi-indurata Sturtev .

� Ngô đá có
� tỷ lệ nội nhũ cứng rất cao, có thể chiếm tới 90-100% trong toàn bộ nội 

nhũ của hạt ngô. 
� Đây là đặc điểm chủ yếu tạo nên giá trị thương mại và giá trị sử dụng của 

loại ngô này.
� Nội nhũ bột của ngô đá thường không được sử dụng làm nguyên liệu 

trong chế bột nhào do:
� hạt tinh bột thô 
� không đồng đều về kích thước

Ngô răng ngựa

� Loại ngô được sử dụng chủ yếu làm:
� lương thực cho người
� nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.

� Có 2 loại ngô răng ngựa phổ biến nhất:
� Zea mays var. indentata Sturtev
� Zea mays var aorista cibens.

� Ngô răng ngựa thường mềm hơn các loại ngô đá và ngô nổ
do có tỷ lệ nội nhũ sừng thấp hơn và cũng vì thế mà giá trị
dinh dưỡng, giá trị sử dụng cũng không bằng, tỷ lệ hao hụt
nguyên liệu trong chế biến cũng cao hơn so với 2 loại ngô
trên.

Ngô bột

� Loại ngô có tỷ lệ nội nhũ bột rất cao (79% hạt nổi trong
dung dịch NaNO3 có tỷ trọng 1.25g/cm3); Hàm lượng lipit
cao, hàm lượng protein thấp.

� Phổ biến nhất là loại ngô bột Zea mays var. amylacea
Sturtev, hạt tròn.

� Ngô bột thường được sử dụng để sản xuất
� bột ngô dùng trong chế biến thực phẩm
� dùng làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm từ bột ngô (ví dụ:

ethanol, xirô, tinh bột hòa tan, các loại bánh …).

� Xét về khía cạnh dinh dưỡng, do ngô bột có tỷ lệ nội nhũ
bột cao hơn nên giá trị dinh dưỡng cũng thấp hơn, tỷ lệ bột
vụn tăng cao hơn trong quá trình xay xát dẫn đến hiệu suất
thu hồi sản phẩm giảm.
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Ngô nổ

� Hạt thường có kích thước nhỏ, hạt rất cứng do có tỷ lệ nội
nhũ sừng rất cao (tới 100%).Vì thế, ngô nổ có hàm lượng
protein rất cao (tới 20%), so với các loại ngô khác. Đây là
loại ngô có chất lượng cao.

� Phổ biến Zea mays var.everta Sturev

� Do hạt ngô nở rất cứng nên bắt buộc phải xay nhỏ nếu sử
dụng làm nguyên liệu chế biến trong CNTP.

Ngô đường 

� Ngô đường có hàm lượng đường hòa tan rất cao (≈15-
18%), ở giai đoạn sữa.

� Khi ngô đường đạt tới độ chín sinh lý, tỷ lệ nội nhũ cứng
và nội nhũ sừng khá tương đương.

� Do có hàm lượng protein và lipit khá cao, nên ngô đường
có giá trị thực phẩm tốt cho người và gia súc; là loại ngô
có thể sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất sirô, sx
dextrin…

� Tuy nhiên, trong thực tế, do năng suất đồng ruộng thấp ,
người ta hay dùng ngô đường ở dạng chín sữa để ăn thay
rau và làm nguyên liệu đồ hộp.

Bắp ngô

� Các hạt ngô có kích thước cỡ hạt đậu Hà lan, và bám chặt
thành các hàng tương đối đều xung quanh một lõi trắng để
tạo ra bắp ngô.

� Mỗi bắp ngô dài khoảng 10 – 25 cm, chứa khoảng 200 -
400 hạt.

Hạt ngô

� Các hạt có màu như ánh đen, xám xanh, đỏ, trắng
và vàng

Cấu trúc của hạt ngô

� Hạt ngô thuộc loại quả dính gồm 5 phần chính:
� Lớp vỏ quả chiếm 5-7% khối lượng hạt

� Lớp vỏ hạt mỏng chiếm 2 % khối lượng hạt

� Lớp aleurone chiếm 6-8% khối lượng hạt

� Phôi ngô chiếm 10-19% khối lượng hạt

� Nội nhũ chiếm 72-75% khối lượng hạt (chứa 77-84%
tinh bột).

� Chân hạt chiếm 1,5% khối lượng hạt (dính hạt với cùi)

Cấu trúc của hạt ngô
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Vỏ hạt 

� Vỏ hạt là một màng nhẵn bao xung quanh hạt.
� Lớp ngoài: cấu tạo bởi một lớp tế bào đa giác
� Lớp giữa: cấu tạo bởi 5÷12 lớp tế bào, tùy theo giống
� Lớp trong: gồm 5÷7 lớp tế bào nhu mô

Lớp aleurone 

� Nằm dưới vỏ hạt và bao lấy nội nhũ và phôi.
� Cấu tạo bởi các tế bào hình tứ giác có thành dày, nhưng

càng gần phôi thành tế bào càng mỏng.
� Ở hạt ngô, khối lượng lớp aleurone có tỷ lệ cao hơn so với

hạt gạo lức, khoảng 5÷11%.

� Bốn lớp tế bào vỏ này tạo thành một màng mỏng bao
quanh hạt, rất dai và không thể bóc được ra bởi các thiết bị
mài xát.

� Vỏ hạt rất dai, nhưng do cấu trúc của màng rất khác biệt
với cấu trúc của nội nhũ mà nó bao quanh, nên có thể tróc
ra khỏi nội nhũ sau khi hạt ngô đã trải qua khâu gia ẩm
nhiệt. Đây chính là nguyên lý của kỹ thuật loại vỏ hạt trong
sản xuất bột ngô…

Nội nhũ 

� Có 2 loại:

� Nội nhũ cứng còn gọi là nội nhũ sừng bởi nó trong
suốt, giống mica. Cấu trúc này được quy định bởi cách
sắp xếp của các hạt tinh bột và các lớp protein trong
khối nội nhũ.

� Nội nhũ cứng càng lớn, giá trị chế biến và giá trị dinh dưỡng
của ngô càng tăng.

� Dưới tác động cơ học trong quá trình xay, nội nhũ cứng
thường vỡ ra thành những mảnh rõ ràng hơn, cho ra tỷ lệ ngô
mảnh lớn hơn, tỷ lệ bột thấp.

� Nội nhũ mềm.

Nội nhũ 

� 2 loại nội nhũ này rất khác nhau về cấu trúc, thành
phần hóa học và tính chất vật lý…

� Vùng nội nhũ trắng trong:
� tế bào có chứa các hạt tinh bột rất nhỏ và có khung

protein dày nên không bị rách khi làm khô.
� Vùng nội nhũ trắng đục:

� gồm những tế bào có kích thước lớn, có chứa các hạt
tinh bột tròn, to và có khung protein tương đối mỏng
nên dễ bị rách trong thời gian sấy khô để tạo ra các khe
rỗng. Chính do các khe rỗng này mà làm cho phần mềm
của nội nhũ có dạng bột trắng.

Nội nhũ 

� 2 loại ngô

Flint, floury and dent maize varieties
(a = flinty endosperm; b = floury endosperm; c = germ and d = dent)

(Source: IITA, Nigeria)
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Nội nhũ 

� Độ trong của nội nhũ là một chỉ số thể hiện phẩm chất tốt
của ngô (giàu protein), thể hiện độ bền cơ học của ngô.

� Độ trong suốt của nội nhũ ngô được quyết định bởi

� đặc tính giống

� ảnh hưởng bởi điều kiện của môi trường canh tác và
bảo quản (đặc biệt là nhiệt độ và độ ẩm).

� Ngô có độ trong lớn là ngô rất cứng, rắn, đòi hỏi phải chi
phí năng lượng lớn hơn khi chế biến so với ngô bột.

Phôi 

� Phôi ngô rất lớn chiếm 1/3 thể tích của hạt ngô ≈10÷14%
khối lượng hạt, tùy theo giống loại và điều kiện canh tác.

� Gồm có các phần:
� ngù (phần ngăn cách giữa nội nhũ và phôi)
� lá mầm
� trụ dưới lá mầm
� rễ mầm
� chồi mầm

� Trong hạt ngô, phôi ngô gắn với nội nhũ nhờ vỏ của hạt
ngô.

� Khi vỏ bung ra, ngô vỡ ra ở dạng mảnh (do nghiền hay do
xay) phôi ngô dễ dàng tách rời khỏi nội nhũ.

Phôi 

� Trong sản xuất, phôi đã tách rời khỏi nội nhũ sẽ dễ dàng
được loại ra ngoài nhờ nước bởi sự khác biệt về tỷ trọng.

� Phôi ngô có chứa nhiều chất dự trữ để nuôi mầm phát
triển, đặc biệt là lipit, khiến cho hạt ngô chứa phôi trở nên
khó bảo quản.

� Khi sản xuất ngô mảnh, ngô bột…, để bảo quản được tốt
và dễ dàng trong chế biến, người ta thường loại bỏ phôi.

� Phôi được loại ra, tự bản thân nó cũng trở thành sản phẩm
của quá trình chế biến, cũng như có thể trở thành nguyên
liệu tốt cho sản xuất dầu thực vật (dầu ngô), sản xuất thức
ăn dinh dưỡng…

Chân hạt  

� Phần nối hạt với lõi ngô.

� Là thành phần cấu trúc thực vật không có lợi cho chế biến
thực phẩm, cần phải loại bỏ.

� Chủ yếu là xơ và có nhiều mao dẫn nên thường có tỷ trọng
nhỏ. Đây chính là nguyên lý hình thành nên kỹ thuật sử
dụng nước để loại tạp này, cùng với các tạp nhẹ khác, ra
khỏi hạt ngô trong sản xuất ngô mảnh hay bột ngô...

Thành phần hóa học

� Protein: Ngô có trung bình 10,6% protein, protein chính của ngô là
zein, một loại prolamin gần như không có lysin và tryptophan. Lipit:
trong hạt ngô toàn phần từ 4-5%, phần lớn tập trung ở mầm. Trong
chất béo của ngô có 50% là axit linoleic, 31% là axit oleic, 13% là axit
panmitic và 3% là stearic.

� Gluxit: trong ngô khoảng 69% chủ yếu là tinh bột. ở hạt ngô non có
thêm một số đường đơn và đường kép.

� Chất khoáng: Ngô ít canxi, giàu photpho.
� Vitamin: tập trung ở lớp ngoài hạt ngô, và ở mầm. Ngô cũng có nhiều

vitamin B1. Vitamin PP hơi thấp cộng với thiếu tryptophan một axit
min có thể tạo vitamin PP. Vì vậy nếu ăn ngô đơn thuần và kéo dài sẽ
mắc bệnh Pellagre. Riêng ngô vàng có chứa nhiều caroten (tiền
vitamin A).

� Distribution of major components in corn and some corn processing 
by-productsa
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� Protein của ngô khó tiêu hơn trứng, sữa, thịt, cá và các loại ngũ cốc
khác nhưng khả năng sinh năng lượng của ngô thì cao hơn do vậy ngô
cũng là một trong các nguồn chính cung cấp năng lượng cho cơ thể
người và gia súc.

� Trong protein của ngô thì zein chiếm phần chủ yếu nhưng lại là loại
protid giá trị thấp vì thiếu lysine và tryptophan. Tỷ lệ zein lớn là
nguyên nhân làm giảm giá trị dinh dưỡng của ngô. Nếu ăn phối hợp
ngô với đậu đỗ và các thức ăn động vật thì giá trị protein ngô sẽ tăng
cao.

� Distribution of protein fractions in corn (% dry basis)

Các sản phẩm từ ngô

� Hạt ngô có giá trị sử dụng rất cao.
� Dùng làm thức ăn tốt cho người và gia súc mà còn là

nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

� Các sản phẩm chủ yếu từ hạt ngô gồm bột ngô, tinh bột
ngô, ngô nổ, bánh ngô.

Superfine PolentaFlaking Grits Medium Grit Semolina Polenta

Maize Flour Whole Grain Maize Flour Whole Maize Kibbled MaizePopcorn

Một số sản phẩm từ ngô

� Hạt ngô có thể xay nhỏ nấu với gạo thành cơm hoặc chế
biến thành kẹo ngô, bột dinh dưỡng ngô, rượu ngô, hay các
món ăn.

Lúa mạch 

� Nguồn gốc : Các dấu tích khảo cổ cho thấy đại mạch đã được trồng tại
Iran 8000 BC, sau đó phát tán dần và phát triển mạnh mẽ tại các vùng

có môi trường thích nghi khác như Trung Quốc, Ấn Độ….

� Đại mạch là một loài đơn bội (2n=14) trong số 29 loài (Species) thuộc
chi Hordeum, cùng tông Triticeae và cùng họ Gramineae với lúa mì.
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Lúa mạch Phân loại đại mạch

� Phân loại theo loài 

� Phân loại theo khả năng đáp ứng nhiệt độ.

� Phân loại theo mục đích sử dụng.

� Phân loại theo loại tinh bột chứa trong hạt.

� Phân loại theo chiều cao cây.

� Phân loại theo vỏ bao (có vỏ hoặc không vỏ).

� Phân loại theo mức độ bao phủ (Awned) hạt.

� Phân loại theo màu sắc hạt.

Phân loại theo loài

� Các loài đại mạch phổ biến nhất:

� Hordeum satuvum Jessen (đại mạch làm lương thực)

� H. vulgare Jessen (đại mạch làm thức ăn gia súc)

Phân loại theo khả năng đáp ứng nhiệt độ

� Đại mạch mùa Xuân được trồng ở những vùng ấm áp.

� Đại mạch mùa Đông được trồng chủ yếu hiện nay ở các
nước ôn đới và hàn đới. Năng suất khá cao, ≈ 7tấn/ha.

Phân loại theo mục đích sử dụng

� Đại mạch lương thực: H.satuvum Jessen.
� Đại mạch công nghiệp: H.distichum loại đại mạch 2 hàng

(trong một bông đại mạch chỉ có 1 nhánh, trong số 3
nhánh, được thụ phấn tạo nên 2 hàng hạt, đối xứng). Chủ
yếu dùng làm nguyên liệu sản xuất malt dùng trong chế
biến bia Đức, sản xuất bột bánh mềm…

� Đại mạch làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc :
H.polystichum Jessen và H.vulgare Jessen (Hordeum
hexastichum L) là những loại đại mạch nhiều hàng mà
trong một bông đại mạch 2 hoặc cả 3 nhánh đều được thụ
phấn, tạo nên 4 hay 6 hàng hạt.

Phân loại theo mục đích sử dụng

Đại mạch nhiều hàng (trái), đại mạch hai hàng (phải)
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Phân loại theo loại tinh bột chứa trong hạt

� Loại đại mạch nếp, chứa tới 100% amilopectin,
chuyên sử dụng làm thực phẩm, lương thực.

� Đại mạch tẻ.

Phân loại theo chiều cao cây

� Đại mạch cao cây: thường phát triển ở những vùng
có vũ lượng mưa lớn.

� Đại mạch lùn: là loại đại mạch chịu lạnh, hạn rất
tốt

Phân loại theo vỏ bao (có vỏ hoặc không vỏ)

� Loại đại mạch có vỏ trấu:
� trồng phổ biến ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới, có

năng suất cao, khả năng chịu lạnh, chịu mặn tốt, chống
sâu bệnh tốt

� chủ yếu làm TĂGS với hàm lượng tinh bột khá cao (≈
60% so với 72% của ngô), đại mạch có thể thay ngô
làm nguyên liệu sản xuất ethanol...

� Loại đại mạch không vỏ trấu (hulless barley) Hordeum
vulgare L. var. nudum Hook. F :
� giống địa phương, phổ biến ở các nước vùng Đông Bắc

Á
� dùng trong sản xuất thực phẩm và nước giải khát.
� có năng suất thấp hơn so với có vỏ trấu tới 10%, khả

năng chống chịu sâu bệnh không cao bằng, tỷ lệ nảy
mầm thấp... nhưng khả năng tiêu hóa lại tốt hơn.

� Chemical composition of (a) hulled, (b) hull-less and (c) pearled hulled
barley. Heen et al. (1991).

Phân loại theo mức độ phủ hạt của vỏ trấu

� Awn & Awnless 

� Hầu như đại mạch thương mại đều ở dạng awn

Phân loại theo mức độ phủ hạt của vỏ trấu
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Cấu tạo của một hạt đại mạch Vỏ quả (trấu)

� Chiếm khoảng ≈9÷14% khối lượng quả, tùy theo giống.
� Tỷ lệ vỏ càng thấp, chất lượng đại mạch càng tăng.
� Đại mạch có chất lượng tốt thường có tỷ lệ vỏ <10%.
� Đại mạch dùng cho chế malt có tỷ lệ vỏ ≈10-12%.
� Tách vỏ trấu, sản phẩm thu được là hạt lức.
� Xét về dinh dưỡng, hạt lức còn nguyên giá trị vốn có của

giống loài.

Schematic representation of a barley kernel in longitudinal section (adapted from Lewis and Young, 1995).

Vỏ hạt (vỏ lụa)

� Chiếm khoảng ≈ 6% khối lượng quả 

Lớp aleurone

� Gồm 2 lớp tế bào cellulose, chứa các chất khoáng và các
chất dinh dưỡng khác cần cho phôi mầm phát triển , chiếm
≈13% khối lượng hạt.

Cell walls of the aleurone layer (a) at low magnification and (b) at high
magnification. S, starch granules of barley endosperm; CW, cell wall surface;
P, plasmodesmata; L, lipid body.

Nội nhũ

� Chiếm ≈ 63÷69% khối lượng quả, cấu tạo bởi tế bào nội
nhũ có thành mỏng, chứa đầy tinh bột xen protein.

� Sau khi tách được vỏ lụa và lớp aleuron, sản phẩm thu
được là nội nhũ hạt (pearled barley) nghèo dinh dưỡng,
nhưng dễ tiêu hóa hơn.

Các ứng dụng của lúa mạch

� Hạt đại mạch bóc vỏ (gọi là gạo đại mạch) và bột đại mạch
là loại thực phẩm quen thuộc với người dân châu Âu.

� Bột nội nhũ đại mạch có thể được sử dụng trong phối trộn
với các loại bột khác nhằm tăng hàm lượng protein, có thể
thay thế cho gạo.

� Bột đại mạch thường được bổ sung cùng với bột lúa mì để
làm bánh mì còn gạo đại mạch để nấu một dạng cháo đại
mạch.

� Ngoài ra, đại mạch cũng được dùng làm thức ăn gia súc.
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Các ứng dụng của lúa mạch

� Đại mạch được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp thực
phẩm là cho nẩy mầm tạo thành malt đại mạch sử dụng
trong sản xuất nước giải khát (bia, các sản phẩm dịch lên
men khác…), là thế liệu trong sản xuất các loại bột dinh
dưỡng, bột bánh…

� Bánh mì đen làm từ đại mạch xát dối, còn nhiều hoặc ít
aleurone, thường thơm và đậm đà hơn so với bánh sản xuất
từ hạt pearled barley đã xát hết aleurone.

Các ứng dụng của lúa mạch

Cao lương 

� Nguồn gốc : “Sorgho”-tiếng Ý, đi từ tiếng Latin "Syricum
(granum)" có nghĩa là "hạt của Syria “ có nguồn gốc ở
miền Bắc Châu Phi, phát triển ở vùng đất khô cằn và chịu
hạn hán kéo dài của các khu vực ôn đới và nhiệt đới.

Cao lương 

� Tên khoa học của cao lương:
� Giới (Regnum)            : Plantae.

� Ngành (Division)        : Magnoliophyta.

� Lớp (Classis)              : Liliopsida (Monocotyledones).

� Bộ (Ordo)                    : Poales (bộ Hòa thảo,bộ cỏ,bộ lúa).

� Họ (Familia )              : Gramineae (họ hòa bản),Poaceae.

� Phân họ (Subfamilia)  : Pooideae.

� Tông (tribus)               : Andropogoneae.

� Chi (Genus)                 : Sorghum Pers.
� Loài (Species,sp)         : Sorghum bicolor L.ssp.

Cấu trúc thực vật của hạt cao lương

� Cấu tạo thực vật của quả cao lương (Caryopsis) cũng
giống như các quả ngũ cốc khác thuộc họ Gramineae,

gồm:
� Vỏ quả (pericarp)

� Vỏ hạt lức (testa)

� Phôi (embryo)

� Nội nhũ (endosperm).
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Vỏ quả 

� Vỏ quả gồm
� vỏ trấu (pericarp)

� lông (stylet)

� Thành phần chủ yếu của vỏ là:
� Cellulose

� Hemicellulose

� Lignin

� Không có giá trị dinh dưỡng, được tách ra dễ dàng nhờ
khoảng trống giữa vỏ quả và vỏ hạt lức.

Vỏ quả 

Vỏ hạt lức 

� Bao gồm cả lớp aleurone, còn gọi là lớp cám, chiếm
≈3÷8%, tùy theo giống: Hạt càng to, tỷ lệ cám càng nhỏ.

� Cũng như các hạt ngũ cốc khác, vỏ hạt cao lương chứa
tannin.

� Lượng tannin có nhiều hơn ở các giống loài cao lương có
vỏ sẫm màu (23-62mg/g).

� Relationship between sorghum type, phenolic content and
antioxidant activity (Awika and Rooney, 2004)

Nội nhũ 

� Có 2 loại :
� Nội nhũ sừng (glassy endosperm ): Cứng, trong, chiếm 
≈ 50÷52% so với khối lượng hạt lức.

� Nội nhũ bột (floury endosperm): nằm tập trung gần về 
phía phôi, khối lượng chỉ khoảng bằng 50% so với nội 
nhũ sừng.

Nội nhũ

� Nội nhũ cao lương rất trắng, giàu tiền chất tạo nên 
gluten (đặc biệt là nội nhũ sừng).
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Phôi

� Phôi khá lớn, chiếm tỷ lệ ≈ 8÷14% khối lượng hạt.

� Đây là một phụ phẩm rất có giá trị trong sản xuất cao
lương lương thực (hạt và bột).

Các ứng dụng của cao lương

� Hạt cao lương được dùng làm ngũ cốc ở nhiều nước châu
Á và châu Phi.

� Nhiều nước dùng hạt cao lương để sản xuất bột và tấm.
� Tấm dùng để nấu cơm (như ngô mảnh), bột dùng để làm

các loại bánh và dạng sợi.
� Cao lương còn là nguyên liệu để sản xuất tinh bột phục vụ

cho ngành thực phẩm, dệt, giấy…
� Phôi cao lương có thể dùng để ép dầu, khô dầu được dùng

làm thức ăn gia súc.

Các ứng dụng của cao lương

� Sorghum stalks; sorghum flour baked goods; USDA

� Sorghum seeds (left) and popped sorghum

Các ứng dụng của cao lương


