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

CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC

GV: ThS. Phan Thị Lan Khanh

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm- Trường ĐHNL

Lúa gạo 

� Nguồn gốc: Lúa gạo có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới
và cận nhiệt đới khu vực Đông nam Á và Châu Phi (
Smith, 1998).

Lúa gạo 

� Tên khoa học: Oryza sativa var indica/japonica.
� Giới (Regnum)            : Plantae.

� Nghành (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)  : Oryzoideae.

� Tông (Tribus)              : Oryzeae.

� Chi (Genus, pog)         : Oryza.L.

� Loài (Species,sp,Bug ): O.Sativa.L.

� Thứ, chủng, loại (varietas,var,Cultiva,Klona): Indica &  japonica.

Lúa gạo 

� Hai loài lúa gạo phổ biến nhất :
� Loài Oryza sativa.L (lúa Châu Á ).
� Có nguồn gốc được cho là từ vùng quanh chân núi

Himalaya. Hai nhóm được coi là có giá trị kinh tế
� Oryza sativa brevis Gust có hạt rất nhỏ,thường được trồng để lấy

nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, do có năng suất cao.
� Oryza sativa communist Gust được trồng phổ biến ở tất cả những

nơi có trồng lúa trên toàn thế giới, cho sản phẩm lúa gạo thường
dùng làm thực phẩm cho người. Hai chủng loại nổi tiếng O.sativa
indica và O.sativa japonica đều thuộc nhóm này.

� Loài Oryza glaberrima (lúa Châu Phi).
� Loài O.glaberrima có nguồn gốc từ châu thổ sông Niger,

nhưng do năng suất thấp và khả năng thích ứng kém nên ít
phổ cập tại các khu vực khác trên thế giới.

Lúa gạo Đặc điểm thực vật học

� Các giống lúa Việt Nam có những đặc điểm như chiều cao, thời gian sinh
trưởng (dài hay ngắn), chịu thâm canh, chịu chua mặn, chống chịu sâu bệnh ...

khác nhau nhưng có những đặc tính chung về hình thái, giải phẫu.
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� Hình dạng hạt thóc của một số giống lúa được gieo trồng ở VN
� Các bộ phận của hoa lúa

Cấu tạo của một hạt lúa Mày thóc

� Tùy theo loại thóc và điều kiện canh tác mà mày có độ dài
khác nhau.

� Thường độ dài mày thóc không vướt quá 1/3 chiều dài vỏ
trấu.

� Mày thóc có màu vàng nhạt hơn vỏ trấu.
� Trên mày nổi rõ những đường gân.
� Đối với các loại hạt to bầu, mày thóc luôn rộng hơn các

loại thóc có hạt thon dài.
� Trong quá trình bảo quản, do sự cọ xát giữa các hạt thóc

phần lớn mày thóc rụng ra, làm tăng lượng tạp chất trong
khối thóc.
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Lớp vỏ

� Là bộ phận bảo vệ cho phôi và nội nhủ khỏi bị tác động cơ
học từ bên ngoài.

� Vỏ có 3 lớp chính:
� Vỏ trấu
� Vỏ quả
� Vỏ hạt

Vỏ trấu

� Độ dày của vỏ trấu 0,12-0,15mm (thóc nếp có vỏ dày hơn
thóc tẻ)

� Chiếm tỷ lệ khoảng từ 10-18% so với toàn hạt.
� Tỷ lệ vỏ cần phải xác định trước khi đưa vào xay, là 1

trong những yếu tố tham gia xác định định mức xay.
� Giữa vỏ trấu và hạt lức bên trong có khoảng rỗng. Nguyên

lý của kỹ thuật xay thóc được xây dựng dựa trên yếu tố
này.

� Khi xay thóc, vỏ trấu bị bong ra khỏi hạt gạo lức.
� Biểu bì ngoài của vỏ trấu là những tế bào rỗng có màng

dày và to, cấu tạo chủ yếu bởi silic. Các tế bào biểu bì này
có thể phát triển thành lông cứng và cũng bị silic hóa. Đây
là yếu tố làm mòn thiết bị khi xay và làm ảnh hưởng tới
môi trường thở của công nhân.

Vỏ hạt gạo lật (gạo chưa xát)

� Thường chiếm một tỷ lệ khoảng 5.5 ÷ 6.2% khối lượng hạt
gạo lật, tùy theo từng giống lúa và độ chín khi thu hoạch.

� Vỏ hạt gạo lật cấu tạo bởi 4 lớp:
� Vỏ bì : cấu tạo bởi nhiều tế bào nhỏ
� Vỏ lụa (còn gọi là chủng bì): do tế bào phôi hình thành ra.
� Lớp cutin: nằm sát lớp vỏ lụa, có mối liên kết rất yếu với lớp vỏ

lụa.
� Lớp aleurone: nằm ngay dưới lớp cutin, bao bọc nội nhũ và phôi.

Vỏ bì

� Cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào, dày ≈10μm
� Ngoài cùng là lớp biểu bì gồm một lớp tế bào dẹt.
� Dưới biểu bì là tầng trung bì gồm nhiều lớp tế bào nhu mô

có mạch dẫn (rất dễ hấp phụ ẩm).
� Dưới trung bì là nội bì gồm những tế bào hình ống, (có

chứa chlorophyll khi hạt còn non).
� Tiếp theo là một lớp tế bào hình thành nên nội bì, sau đó là

chủng bì.

Vỏ lụa

� Vỏ lụa (còn gọi là chủng bì): do tế bào phôi hình thành ra.
� Gồm một lớp tế bào to chứa sắc tố màu sắc đặc trưng cho

giống loài.

Lớp cutin

� Nằm sát lớp vỏ lụa, dày ≈ 0.8 μm, có mối liên kết rất yếu với
lớp vỏ lụa.

� Liên kết rất yếu giữa lớp vỏ lụa và lớp cutin là cơ sở của nguyên
lý:
� kỹ thuật xát trắng
� lau bóng hạt gạo sau xát trắng.

� Với phương pháp mài xát trắng gạo, sản phẩm gạo thu được
thường không còn:
� lớp vỏ bì
� vỏ lụa.

� Lớp cutin còn lại, dù bị rạn nứt hoặc không còn nguyên vẹn
trong quá trình xát trắng, bao xung quanh hạt gạo khiến hạt gạo
trở nên bóng bẩy hơn sau khi xoa.

� Gạo xát còn 1 phần hoặc toàn bộ lớp cutin bóng bao bọc bên
ngoài gọi là gạo xát dối; Cám thu được gồm vỏ bì và vỏ lụa gọi
là cám thô.
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Lớp aleurone

� Nằm ngay dưới lớp cutin, bao bọc nội nhũ và phôi.
� Khi xay xát, lớp aleurone thường bị vỡ vụn, phôi sẽ bong

ra khỏi nội nhũ, rơi vào cám.
� Lớp aleurone cấu tạo chủ yếu là protid (35-45%), lipid (8-

9%), vitamin và tro (11-14%), đường (6-8%), cellulose (7-
10%), pentozane (15-17%)

� Trong quá trình bảo quản- sơ chế - chế biến, rất dễ bị oxy
hóa, gây mùi ôi khét cho gạo và sản phẩm chứa nó.

� Điều này cũng giải thích tại sao gạo lức dễ biến đổi phẩm
chất theo thời gian và rất khó bảo quản trong điều kiện
bình thường.

Lớp aleurone

� Trong chế biến gạo đồ, nhờ quá trình gia nhiệt ẩm, một
phần các chất hòa tan từ lớp aleurone hấp phụ vào nội nhũ,
khiến cho hạt gạo đồ trở nên dinh dưỡng hơn so với gạo
không đồ.

� Sản phẩm cám thu được gồm lớp cutin và aleurone gọi là
cám mật, thường có chứa phôi, rất giàu dinh dưỡng

� Trong cám thô cũng có thể chứa một phần aleurone và
phôi.

� Gạo thu được sau khi loại hết lớp aleurone gọi là gạo xát
kỹ.

Phôi mầm

� Phôi của quả lúa thuộc loại đơn tử diệp, nằm ở góc dưới
của quả. Phôi là thành phần giàu dinh dưỡng nhất của quả
lúa, là bộ phận có cấu tạo xốp gồm các tế bào có kích
thước lớn với thành tế bào mỏng.

� Hơn 70% ẩm mà hạt có thể trao đổi với môi trường bên
ngoài được vận chuyển qua phôi mầm.

� Đây là vấn đề đặc biệt cần lưu ý trong bảo quản và trong
quá trình gia nhiệt ẩm đối với thóc giống.

� Lượng cám thu được sau khi xát kỹ gạo thường chiếm
khoảng hơn 7 – 9%, trong đó có khoảng 2.2 – 3 % phôi
mầm.

Nội nhũ của hạt gạo lức

� Nội nhũ là thành phần cơ bản cấu tạo nên quả thóc, có giá
trị sử dụng nhất.

� Nội nhũ hạt lức được cấu tạo từ các tế bào lớn có thành
mỏng chứa đầy các hạt tinh bột (≈ 70÷82%)

� Trong nội nhũ, gluxit chiếm tới 90% chủ yếu là tinh bột,
trong khi đó trong toàn hạt gạo gluxit chỉ chiếm khoảng
75%

Nội nhũ của hạt gạo lức

� Nội nhũ được chia thành 2 vùng:
� vùng gần vỏ hạt gọi là lớp subaleurone
� vùng nội nhũ tâm hạt.

� Tùy theo giống, điều kiện canh tác và bảo quản mà nội nhũ
có thể trắng trong hay trắng đục.

� Các giống lúa hạt dài thường trắng trong, còn các giống hạt
ngắn (bầu) nội nhũ thường trắng đục.

� Các giống lúa mà nội nhũ trắng đục thường có một vệt
trắng ở giữa hạt hay phía bên hạt gọi là bạc bụng, khi xay
xát dễ bị nát và khi nấu thì lâu chín, phẩm chất cơm không
ngon bằng gạo có nội nhũ trắng trong.

� Độ đục của phôi nhũ và tính bạc bụng có thể do
yếu tố giống hoặc môi trường.

� Độ đục của gạo nếp là do các vi khoảng trống trên
bề mặt hạt tinh bột và các lỗ hổng bên trong hạt và
với các hạt tinh bột còn ở thể đa diện.

� Các giống gạo tẻ có hàm lượng amylose rất thấp
(khoảng 10%) có dạng trắng mờ trung gian giữa
gạo tẻ và gạo nếp. Các hạt tinh bột của gạo nếp có
mật độ thấp hơn gạo tẻ.
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� Lúa trồng ở ruộng bị đột ngột quá ẩm khi vào thời
kỳ chín sinh lý, lúa bị phơi sấy quá nhiệt khi còn
đang ẩm, lúa gạo bị ẩm trở lại trong thời gian bảo
quản…thì độ đục của nội nhũ sẽ tăng lên.

� Những loại thóc có nội nhũ trắng đục thường dễ bị
rạn nứt dưới tác động của ẩm, nhiệt; khi xay xát
thường có tỷ lệ tấm cao hơn những loại thóc có
nội nhũ trắng trong.

� Quan sát nội nhũ của thóc, có thể dự đoán thóc có
thể dễ bị nát hay không trong quá trình xay, xát...

Cấu trúc thực vật của hạt lúa gạo

� Cấu trúc thực vật của quả lúa, hạt gạo quyết định
tính chất cơ lý của quả và hạt gạo.

� Cấu trúc của các vật thể này ảnh hưởng lớn đến:
� Sự lựa chọn giải pháp kỹ thuật
� Thiết bị
� Chất lượng nhân lực sử dụng trong công nghệ bảo

quản- sơ chế- chế biến chúng
� Tỷ lệ giữa các phần cấu trúc của vật thể là cơ sở

cho phép xây dựng các định mức tối thiểu cho các
sản phẩm sau một quá trình sơ chế, chế biến vật
thể đó…

� Ví dụ:
� Sự khác nhau về cấu tạo mô vỏ hạt

� Độ dày mỏng của mỗi lớp cấu trúc

� Tỷ lệ các phần cấu tạo khác nhau của mỗi loại khác
nhau…

� → sẽ dẫn đến sự khác nhau về công nghệ, kỹ thuật, thiết bị và
quản lý áp dụng trong bảo quản- sơ chế- chế biến (Kỹ thuật áp
dụng bảo quản, trong mài xát, nghiền, xoa, đánh bóng, xử lý
nhiệt, liều lượng hoặc mức độ tham gia của các tác nhân tham
gia xử lý…nếu có).

Thành phần hóa học

� Gluxit: bao gồm tinh bột, đường, dextrin,
cellulose và hemicellulose. Hàm lượng gluxit ở
các phần khác nhau của hạt lúa rất khác nhau. Là
nguồn chủ yếu cung cấp calo. Giá trị nhiệt lượng
của lúa là 3594 calo.
� Tinh bột: là thành phần chủ yếu của hạt lúa chiếm đến

90% lượng chất khô của hạt gạo xát chủ yếu trong nội
nhũ, trong khi đó trong toàn hạt gạo chỉ chiếm khoảng
75%. Hàm lượng tinh bột 62,4%.

� Đường: trong lúa gạo, đường tồn tại ở dạng chủ yếu là
saccharose, ngoài ra còn có một ít đường glucose,
fructose và rafinose. Trong hạt lúa nảy mầm tồn tại
đường maltose.

Thành phần hóa học

� Protein: hàm lượng protein không cao, tùy thuộc
giống, điều kiện canh tác khoảng 4,3-18,2%.
� Các giống lúa Việt Nam trong khoảng 7- 8%.
� Các giống lúa nếp có hàm lượng protein cao hơn lúa tẻ.

� Lipid: hàm lượng chất béo chỉ khoảng 1,5-2,3%.
� Chủ yếu ở lớp vỏ gạo và phôi. Hàm lượng chất béo tập

trung nhiều nhất ở phôi (30,2% khối lượng phôi) và
cám (18,3% khối lượng cám). Nếu ở gạo xay là 2,02%
thì ở gạo đã xát chỉ còn 0,52%.

� Acid palmitic và linoleic chiếm đa số các axit béo của
hạt thóc. Hàm lượng linoleic cao (40%) làm cho dầu
cám có giá trị sinh học cao. Tuy nhiên, hàm lượng acid
béo không no nhiều nối đôi cao làm cho cám vừa tách
khỏi hạt gạo rất dễ bị oxy hóa tạo mùi khó chịu.

Thành phần hóa học

� Vitamin: Trong lúa gạo còn có 1 số vitamin nhất là
vitamin nhóm B và vitamin E.
� Phần lớn lượng vitamin tập trung ở lớp vỏ hạt, lớp

aleurone và phôi hạt. Lượng vitamin B1 là 0,45 mg/100
hạt (trong đó ở phôi 47%, vỏ cám 34,5%, hạt gạo 3,8%).

� Phần nội nhũ hạt chứa lượng vitamin rất ít.
� Vitamin là thành phần dễ mất trong quá trình chế biến lúa

gạo.
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Thành phần hóa học

� Chất khoáng: Các chất khoáng vô cơ tập trung ở
lớp vỏ hạt lúa.
� Chất khoáng nhiều nhất trong hạt lúa là photpho.
� Trong lớp vỏ trấu, chất khoáng có hàm lượng cao nhất là

silic.
� Trong phôi hạt, chất khoáng có hàm lượng cao là

photpho, kali và magiê.
� Lượng photpho trong hạt lúa đa số tồn tại ở dạng phytin

(83%) và ở dạng acid nucleic (13%)

Thành phần hóa học

� Các thành phần khác: Trong lúa gạo có những
chất dễ bay hơi NH3, H2S, các acetaldehyde.
� Đặc biệt, hợp chất 2-acetyl-1-pyrroline tạo hương thơm
đặc trưng cho cơm.

� Khi bảo quản hạt không tốt, thành phần lipid trong gạo bị
phân hủy tạo ra những mùi khó chịu như thành các
aldehyde, hexanal và cetone…

Một số phương pháp phân loại gạo cơ bản 

� Phân loại gạo theo màu sắc, ví dụ:
� Loại gạo trắng

� Loại gạo đỏ

� Loại gạo vàng

Một số phương pháp phân loại gạo cơ bản 

� Phân loại gạo theo mùi hương:
� Loại gạo thơm.

� Loại gạo không thơm.

Một số phương pháp phân loại gạo cơ bản 

� Phân loại gạo theo kỹ thuật xử lý nhiệt ẩm:
� Loại gạo đồ.

� Loại gạo không đồ.

Một số phương pháp phân loại gạo cơ bản 

� Phân loại gạo theo mức độ xát trắng:
� Loại gạo xát kỹ.
� Loại gạo xát dối.
� Loại gạo lức. 

� Phân loại gạo theo phẩm cấp về chất lượng:
� Loại gạo chất lượng cao.
� Loại gạo chất lượng trung bình.
� Loại gạo chất lượng thấp.
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Yêu cầu kỹ thuật

� Chỉ tiêu chất lượng của từng loại gạo được quy định trong bảng sau:

Đặc tính phẩm chất hạt gạo

� Đặc tính phẩm chất hạt gạo được phân biệt ra
thành 2 nhóm
� Tính chất vật lý

� Tính chất hóa học

Đặc tính vật lý

� Thóc (paddy or rough rice) = hạt lúa còn nguyên vỏ trấu sau khi 
ra hạt 

� Gạo lức (brown rice or husked rice) = hạt gạo vừa tách vỏ trấu
� Gạo trắng (milled rice) = hạt gạo sau khi chà tách cám và mầm
� Gạo trọng (head rice) = Hạt gạo trắng có chiều dài từ ¾ chiều

dài hạt gạo nguyên vẹn trở lên
� Tấm to (large brokens) = gạo trắng có chiều dài từ ¼ - dưới ¾

hạt gạo nguyên vẹn
� Tấm mịn (small brokens or "brewers rice") = Gạo trắng có chiều

dài ít hơn ¼ hạt gạo nguyên vẹn
� Gạo nguyên (whole kernel) = gạo trắng nguyên vẹn không bị

gãy mất phần nào
� Tỷ lệ xay xát hay năng suất xay xát (milling recovery) = Phần

trăm trọng lượng gạo trắng (kể cả tấm)/trọng lượng lúa.
� Tỷ lệ gạo trọng (head rice recovery) = Phần trăm trọng lượng

gạo trọng (không kể tấm/trọng lượng lúa).

Độ xay xát

� Độ xay xát đo lường phần trăm cám lấy đi từ gạo lức.
� Độ xay xát có ảnh hưởng đến tỷ lệ xay xát và ảnh hưởng

đến sự chấp nhận của người tiêu dùng.
� Bên cạnh số lượng gạo trắng thu được, độ xay xát ảnh

hưởng đến màu sắc và thói quen nấu nướng.
� Gạo lức hấp thu nước rất chậm và thời gian nấu lâu hơn

gạo trắng.
� Tốc độ hấp thu nước cải thiện rõ rệt khi độ xay xát gia tăng

đến 25%, sau đó, không còn ảnh hưởng đáng kể.
� Các phương tiện, máy móc và hệ thống xay xát khác nhau

có ảnh hưởng rất lớn đến độ xay xát và tỷ lệ gạo được thu
hồi
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Độ xay xát

� Để xác định chất lượng gạo phụ thuộc vào mức độ
xát, Hội đồng quốc tế về lúa đã đưa ra các thuật
ngữ và quy định sau:
� Gạo xát I (gạo bán chế biến, undermilled): hạt gạo đã
được bóc vỏ trấu, một phần phôi và vỏ ngoài, nhưng
chưa bóc lớp vỏ trong.

� Gạo xát II (medium milled): gạo đã được bóc vỏ trấu,
một phần phôi, vỏ ngoài và phần lớn vỏ trong.

� Gạo xát III (gạo xát hoàn toàn, fully milled): hạt gạo đã
được bóc tất cả các loại vỏ (vỏ trấu, vỏ ngoài-vỏ quả,
vỏ hạt và vỏ trong-lớp aleurone và phôi).

Gạo trọng

� Thông thường tỷ lệ gạo trọng biến thiên từ 75-80% trọng
lượng gạo nguyên.

� Tỷ lệ gạo trọng là 1 trong những tiêu chuẩn quan trọng
nhất đo lường chất lượng xay xát của gạo.

� Tỷ lệ tấm thường chỉ chiếm khoảng phân nửa gạo trọng.
� Tỷ lệ gạo trọng tùy thuộc vào đặc tính giống, yếu tố sản

xuất, thu hoạch, phơi sấy và tiến trình xay xát. Nhưng quan
trọng nhất là quá trình thu hoạch, phơi sấy và xay xát.

Độ trắng

� Độ trắng là sự kết hợp giữa các đặc tính lý học và độ xay
xát.

� Trong xay xát, việc chà trắng và đánh bóng ảnh hưởng lớn
đến độ trắng của hạt.

� Trong quá trình chà trắng, lớp vỏ lụa và cám của gạo lức
được tách khỏi hạt.

� Việc đánh bóng sau khi chà trắng là nhằm cải thiện dạng
bề ngoài của hạt gạo.

� Trong quá trình đánh bóng, những hạt cám còn bám trên
hạt được tẩy đi làm cho hạt gạo sáng bóng hơn.

Bạc bụng

� Bạc bụng là phần đục của hạt gạo. Khi nấu thì bạc bụng sẽ biến
mất và không ảnh hưởng đến mùi vị của cơm. Tuy nhiên nó làm
giảm cấp của gạo và giảm tỷ lệ xay xát.

� Phần bạc bụng của hạt gạo tẻ chủ yếu là do sự sắp xếp không
chặt chẽ của các hạt tinh bột (thường có dạng hình cầu) với
khoảng trống chứa không khí (Utsunomiga và ctv 1975a,b). Các
hạt tinh bột ở các phần bạc bụng có khuynh hướng hình cầu và
cấu tạo đơn giản hoặc cấu kết hời hợi, tương phản với những hạt
hình đa diện kết cấu chặt chẽ ở các phần trong suốt.

� Những vùng bạc bụng này góp phần vào độ nứt bể của hạt trong
quá trình xay xát, vì chúng xốp hơn các phần trong suốt (Nagato
1962).

� Trong khi giới tiêu thụ mua gạo dựa trên các đặc tính hạt thô,
các đặc tính như vậy không có tương quan tốt với đặc tính khẩu
vị và phẩm chất nấu nướng của gạo.

Bạc bụng

� Có ba dạng bạc bụng phổ biến tùy vị trí của vết
đục nằm về phía mầm hạt, ở giữa hạt hay ở phía
đối diện (lưng hạt):
� Bụng trắng (white belly)

� Gan trắng (white center)

� Lưng trắng (white back)

Bạc bụng

� Để đánh giá độ bạc bụng, người ta
� Phân cấp 0 – 9 dựa vào thể tích vết đục so với thể tích của cả hạt

gạo

� Tỷ lệ số hạt bị bạc bụng.
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Dạng hạt 

� Phân thành 4 loại dạng hạt theo một trong hai cách sau đây:
� Phân loại theo số đo chiều dài hạt gạo lật

� Phân loại theo tỷ lệ dài/ngang hạt gạo lật

Kích 

thước

Chiều dài

(mm) 

Cấp độ Hình dạng Tỷ lệ 
dài/rộng 

Cấp độ 

Dài nhất 7.50+ 1 Thon 3.0+ 1

Dài 6.61-7.50 3 Trung bình 2.1-3.0 3

Trung bình 5.51- 6.60 5 Hơi tròn 1.1- 2.0 5

Ngắn -5.50 7 Tròn -1.1 7

(Nguồn: Jenning, 1979)

Các kiểu hạt dài, trung bình và ngắn điển hình của Mỹ 
(Weeb,1985)

� Mỗi loại bao gồm cả dạng hạt dài, trung bình và ngắn.
� Cột đầu tiên bên phải (1 đến 3) là kiểu hạt lúa (rough rice or paddy

rice).

� Cột ở giữa (1 đến 3) là gạo lức/gạo chưa qua đánh bóng (brown rice or
unpolished rice).

� Cột cuối bên trái (1 đến 3) là gạo trắng (milled rice/white rice/head

rice).

� Tùy theo kích thước, hình dáng hạt gạo, tỷ lệ hạt và tỷ lệ tấm, gạo được chia
thành những loại ghi trong bảng dưới đây

Đặc tính hóa học

� Hàm lượng amylose: Dựa trên cơ sở hàm lượng amylose
trong tinh bột, gạo được phân ra loại gạo nếp và gạo tẻ.
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Hàm lượng amylose

� Người ta phân biệt hai nhóm gạo bằng cách xét
nghiệm hàm lượng amylose bằng phương pháp so
màu Iodine dựa vào phản ứng ăn màu đối với
dung dịch potassium iodide iodine (lg potassium
iodide + 0,3g iodine trong 100 ml nước)
� Bột gạo nếp sẽ nhuộm màu nâu đỏ của dung dịch

� Bột gạo tẻ sẽ có màu xanh thẩm do sự ăn màu của
amylose.

Độ trở hồ

� Nhiệt độ hóa hồ hay độ trở hồ (BEPT) là nhiệt độ, mà ở đó
90% hạt tinh bột bị hóa hồ hoặc phồng lên trong nước
nóng không thể trở lại dạng cũ được.

� Độ trở hồ xác định thời gian cần thiết để nấu gạo thành
cơm.

� Điều kiện môi trường như nhiệt độ trong giai đoạn chín có
ảnh hưởng đến độ trở hồ. Nhiệt độ cao trong giai đoạn tạo
hạt sẽ làm cho tinh bột có độ trở hồ cao.

� Ở nhiều quốc gia trồng lúa, người ta ưa thích gạo có độ trở
hồ trung bình.

Độ trở hồ

� Độ trở hồ (BEPT) được ước lượng bằng trị số trải rộng
dưới tác dụng của dung dịch kiềm (alkali spreading value),
trong đó

� gạo có nhiệt độ hóa hồ thấp (BEPT thấp) bị phân rả
hoàn toàn

� gạo có BEPT trung bình bị phân rả 1 phần

� gạo với BEPT cao chỉ phồng lên trong dung dịch KOH
1,7%.

Độ trở hồ

� Cụ thể hơn, người ta xác định độ trở hồ bằng cách ngâm
hạt gạo trong dung dịch KOH 1,7% và ủ ở 30oC trong 23
giờ.

� Độ trải của hồ được đánh giá theo 7 cấp:
� 1. Hạt không bị ảnh hưởng.
� 2. Hạt phồng lên.
� 3. Hạt phồng lên rìa hẹp không rõ.
� 4. Hạt phồng lên rìa rộng và rõ.
� 5. Hạt bị tách rời, rìa rộng và rõ.
� 6. Hạt tan và kết với rìa
� 7. Hạt tan hoàn toàn và hoà lẫn vào nhau.

� Tương quan giữa nhiệt độ hóa hồ và độ tan rã của gạo
trong môi trường kiềm

Độ bền thể gel

� Độ bền thể gel là giá trị đo lường đặc tính chảy của hồ
(100mg) trong 2ml KOH 0,2N và được thể hiện bằng chiều
dài hồ nguội đặt theo chiều ngang, tính bằng mm trong ống
nghiệm 13x100mm (Cagampang et al 1973).

� Độ bền thể gel đo lường xu hướng cứng cơm khi để nguội.
� Trong nhóm gạo có cùng hàm lượng amylose, các giống có

độ bền gel mềm thì được ưa thích hơn vì mềm cơm.
� Độ bền gel cứng liên hệ chặt với tính cứng cơm và thường

thấy rõ ở những giống có hàm lượng amylose cao.
� Nói chung, gạo cứng cơm thì không dẻo.
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Độ bền thể gel

� Độ bền thể gel được xác định bằng cách đun một
lượng gạo trong alkali hòa tan rồi để nguội trong 1
giờ đồng hồ trong ống nghiệm đặt nằm ngang.

� Sự phân loại này tương quan với độ cứng thạch
amylose hoặc sự gia tăng tính nhầy nhớt của hồ
gạo khi làm mát từ 900C xuống 500C.

� Xếp loại
� Cứng (26-40mm)
� Trung bình (41-60mm)
� Mềm (61-100mm).

Hàm lượng protein

� Hàm lượng protein trung bình của gạo là khoảng
7%, ở ẩm độ 14% (hoặc 8% khi khô), cộng với
khoảng 0,5% chất béo thô, tro và sợi thô.

� Protein hiện diện trong gạo ở dạng có màng đơn
kích thước 0,5-4μm trong phôi nhũ.

� Protein chỉ là yếu tố thứ yếu trong phẩm chất hạt,
nhưng nó đóng góp rất cơ bản vào chất lượng dinh
dưỡng của gạo.

� Gạo có hàm lượng protein càng cao càng có giá trị
dinh dưỡng cao và ngày càng được lưu tâm trong
giới tiêu dùng.

Mùi thơm

� Mùi thơm được xác định là do 2-acetyl-1-pyrroline tìm
thấy trong thành phần dầu dễ bay hơi của cơm (Buttery và
ctv, 1983).

� Gạo thơm có giá cao ở các thị trường Nam Á, Thái Lan và
Trung Đông.

� Gien kiểm soát mùi thơm là một gien lặn, fgr (Berner và
Hoff, 1986 và Ali et al, 1993), liên kết với RG28 nằm trên
nhiễm sắc thể số 8, có khoảng cách di truyền 4,5 cM.

� Một số tác giả khác cho rằng mùi của cơm chủ yếu là sự
kết hợp của formaldehyde, ammonia, và hydrogen sulfide
(Obata and Tanaka, 1965). Có đến 100 hợp chất tạo mùi
của cơm đã được xác định (Yajima et al, 1978).

� Phẩm chất hạt thay đổi theo mùa trồng do điều kiện canh
tác, thời tiết trong qúa trình sản xuất, thu hoạch, phơi sấy...

Mùi thơm

� Mùi thơm được đánh giá bằng:
� Cảm quan trực tiếp.

� Xét nghiệm alkali: KOH (1,7%) nhỏ lên bột lá hoặc bột
gạo, sau 10 phút, đánh giá bằng cách ngửi mùi.

� Phân tích hóa học: dùng máy sắc ký khí.

Các sản phẩm từ lúa gạo
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Các sản phẩm từ lúa gạo

� Từ lúa, ta có nhiều sản phẩm khác nhau như gạo, bột gạo,
tinh bột gạo và các phụ phẩm trong quá trình chế biến lúa
thành gạo như cám, trấu…

� Bột gạo dùng để làm bún, bánh, các sản phẩm bột ngũ cốc
dinh dưỡng.

� Tinh bột gạo được dùng trong sản xuất snack.
� Cám gạo là thức ăn gia súc giàu dinh dưỡng và vitamin B1.

dầu cám được dùng trong công nghiệp thực phẩm, công
nghiệp xà phòng.

� Trấu được dùng làm nhiên liệu, phân bón, sản xuất than
hoạt tính…

� Hạt lúa có giá trị kinh tế khá toàn diện, tất cả các thành
phần của hạt lúa đều được khai thác và tận dụng.

Các sản phẩm từ lúa gạo

Các sản phẩm từ gạo

� Sản phẩm chế biến từ gạo sử dụng các loại amylose nhất
định.

� Gạo có hàm lượng amylose thấp ưa dùng cho món ngũ
cốc điểm tâm, và thức ăn trẻ em, vì tinh bột thấp amylose
tạo ra thể gel tương đối ổn định làm chậm quá trình khô
cứng khi tồn trữ.

� Gạo có hàm lượng amylose trung bình được dùng trong
các món súp đóng hộp ở Mỹ và các hỗn hợp súp khô ở
Philippines.

� Gạo có hàm lượng amylose cao, nhất là gạo có thể gel
cứng, thì rất lý tưởng để làm bún do tính ổn định và sức đề
kháng tốt đối với việc phân rã trong quá trình nấu, nhưng
chúng dễ vỡ vụn.

Các sản phẩm từ gạo

� Các nhà chế biến gạo phồng (từ gạo đồ) và gạo nổ (từ gạo
thường) thích gạo nếp hoặc gạo có hàm lượng amylose
thấp do trương nở tốt.

� Trong việc chế biến bánh ngọt từ gạo lên men ở
Philippines, các giống lúa có hàm lượng amylose trung
bình và thể gel mềm được sử dụng, do chúng có độ trương
nở tối hảo khi hấp và cấu trúc mềm (Perdon and Juliano,
1975).

� Bánh mì do lên men gạo ở Mỹ dùng gạo có hàm lượng
amylose thấp (Nishita et al, 1976), cũng có thể dùng gạo
có hàm lượng amylose cao bằng cách điều chỉnh lượng
nước (IRRI, 1976).

Các sản phẩm từ gạo

� Viện CNSTH Srilanka vừa giới thiệu công nghệ mới thay thế
bột mì bằng bột gạo trong một số sản phẩm lương thực.

� Với công nghệ mới này các loại bánh quy, mỳ, bánh ngọt
chất lượng cao có thể sử dụng 100% bột gạo. Tuy nhiên, sản
xuất bánh mỳ vẫn chưa đạt được sự thành công do vẫn phải
sử dụng 50% bột mỳ.

� Viện CNSTH Srilanka, dưới sự chỉ đạo của Bộ NN đã thực
hiện nghiên cứu tìm giải pháp để sử dụng phổ biến gạo, bột
gạo trong các sản phẩm cho người tiêu dùng.

� Ở Srilanka, bột gạo đã được sử dụng nhiều năm nay, tuy
nhiên nó vẫn không được sử dụng phổ biến do chất lượng,
chi phí và sự không thuận tiện trong nấu ăn.

� Bột gạo phổ biến trong chế biến thức ăn truyền thống nhưng
không phải là trong chế biến thức ăn nhanh.

Các sản phẩm từ gạo

� Dr. Palipana, giám đốc Viện CNSTH Srilanka nói rằng nếu
người dân chuyển sang tiêu dùng sản phẩm từ gạo và bột
gạo, sẽ rất có lợi cho nền kinh tế quốc gia:
� Có thể tiết kiệm được trao đổi ngoại tệ do phải chi cho

nhập khẩu lúa mỳ.
� Sẽ đảm bảo thị trường gạo cho người nông dân.
� Gạo nhiều dinh dưỡng hơn lúa mì và nó sẽ tăng dinh

dưỡng cho mọi người (gạo nhiều vitamin B, khoáng
chất, và các cacbonhydrat phức tạp).

� Chuyển sang các sản phẩm gạo và bột gạo sẽ giảm
được tình trạng ăn kiêng liên quan đến các bệnh như
tiểu đường.
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Lúa mì 

� Lúa mì có nguồn gốc từ Tây nam Á, khu vực Trung đông.

� Cây lương thực thuộc họ hòa thảo, không ưa nóng và chịu
lạnh nên được trồng nhiều ở các nước khí hậu lạnh như
Nga, Mỹ, Úc, Canada...

� Lúa mì rất đa dạng và phong phú, chúng khác nhau về cấu
tạo bông, hoa, hạt và một số đặc tính khác.

Lúa mì 

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

� Nghành (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)              : Triticeae.
� Chi (genus)                  : Triticum.L
� Loài (Species,sp,Bug ) : Có tới hơn 26 loài, khác nhau về bộ  nhiễm   

sắc thể (2n=14 , 2n=28 , 2n=42…). 

Lúa mì 

� 4 loài lúa mì phổ biến:
� Triticum aestivum, 2n=42 (lúa mì mềm, lục bội).

� Triticum durum, 2n=28 (lúa mì cứng, tứ bội).

� Triticum dicoccum, 2n=28 (lúa mì 2 hàng, tứ bội).

� Triticum monococcum, 2n=14 (lúa mì một hàng, nhị
bội).

� Trong 4 loài trên, làm lương thực cho người chủ
yếu là lúa mì cứng và lúa mì mềm; 2 loài còn lại
chủ yếu là sản xuất để làm thức ăn gia súc.

Lúa mì mềm 

� Là dạng trồng nhiều nhất

� Loại có râu và không râu.

� Râu mì mềm không hoàn toàn xuôi theo bông mà hơi ria ra
xung quanh bông.

� Hạt dạng gần bầu dục, màu trắng ngà hay hơi đỏ.

� Nội nhũ có trắng đục/trắng trong hoặc không trắng trong
hoàn toàn

Lúa mì cứng

� Trồng ít hơn mì mềm
� Bông dày hạt hơn
� Hầu hết các loại mì cứng đều có râu
� Râu cứng dài và dựng thẳng ngược dọc theo trục của bông
� Hạt mì thuôn dài, màu vàng đôi khi hơi đỏ
� Nội nhũ trắng trong
� Độ trắng trong thường khoảng 95-100%

Lúa mì
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Phân loại lúa mì Phân loại lúa mì

� Phổ biến là các cơ sở phân loại sau:
� Phân loại theo loài.

� Phân loại theo khả năng phản ứng với nhiệt độ thấp.

� Phân loại theo màu sắc hạt.

� Phân loại theo mục đích sử dụng.

� Phân loại theo mức độ chứa nhiều hay ít gluten.

� Phân loại lúa mì theo hàm lượng đường

Phân loại theo khả năng phản ứng với nhiệt độ thấp

� Lúa mì Đông : chiếm đến 40% diện tích trồng lúa mì trên
thế giới, chủ yếu ở các nước hàn đới. Loại lúa mì này
mang gen kháng bệnh phổ biến như bệnh gỉ sắt,bệnh phấn
trắng…thời gian sinh trưởng khoảng 9÷12 tháng

� Lúa mì Xuân: chiếm khoảng 57% diện tích trồng lúa mì
trên thế giới, có thời gian sinh trưởng ngắn (3÷6 tháng),
mọc cây khi nhiệt độ đất >140C gieo vào mùa xuân khi
tuyết đã tan .

� Lúa mì trung gian giữa 2 mùa Đông và Xuân là lúa mì gối
vụ, có tỷ lệ canh tác thấp, khoảng 3%.

� Lúa mì Đông (Winter wheat)
� Khối lượng 1000 hạt: 36-40g

� Protein: 12-14%

Phân loại theo màu sắc hạt

� Lúa mì trắng

� Lúa mì đen

� Lúa mì đỏ

Phân loại theo mục đích sử dụng

� Lúa mì sử dụng làm lương thực chủ yếu là:
� lúa mì cứng (T.durum)

� lúa mì mềm (T.aestivum)

� Lúa mì sử dụng làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp (sản
xuất bia, malt, ethanol…) chủ yếu là các giống lúa mì
mềm, ví dụ: T.aestivum erythrospermu, T.A.lutesce,

T.A.milturum…

� Lúa mì làm thức ăn gia súc…
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Phân loại theo mức độ nhiều hay ít gluten

� Lúa mì cứng:

� có hàm lượng gluten cao, nhưng trạng thái của
gluten cứng ít có khả năng làm bánh

� thích hợp làm nguyên liệu trong sản xuất mì sợi

� bột mì có hàm lượng gluten ướt >30% là bột mì
cứng

Phân loại theo mức độ nhiều hay ít gluten

� Lúa mì mềm:
� có ít gluten hơn, nhưng trạng thái của gluten tốt, khả

năng làm bánh tốt.
� bột mì có hàm lượng gluten ướt khoảng 24÷30%, tùy

theo tỷ lệ xay xát, là bột mì mềm.

Phân loại lúa mì theo hàm lượng đường

� Lúa mì thường

� Lúa mì ngọt
� giống lai của Nhật, công bố ngày 12/12/2006 bởi Tổ chức nghiên

cứu thực phẩm nông nghiệp quốc gia của Nhật Bản (NARO).

� giống lúa mì có hàm lượng đường (mantose và sucrose) cao gấp
đôi, hàm lượng tinh bột chỉ bằng 1/3 (25%) so với lúa mì thông
thường vốn chứa tới 75% tinh bột.

Cấu trúc thực vật của hạt lúa mì

� Hạt lúa mì có một rãnh sâu nằm dọc theo hạt về phía bụng. 

� Phía lưng hạt hơi cong và nhẵn, phôi hạt nằm ở phía lưng.

Cấu trúc thực vật của hạt lúa mì

� Cấu tạo thực vật của quả lúa mì cũng giống như các quả 
ngũ cốc khác thuộc họ Gramineae, gồm:
� Vỏ quả

� Vỏ hạt 

� Lớp aleurone (a)

� Phôi (g)

� Nội nhũ (e)
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Vỏ quả (chaff, husk)

� Gồm vài lớp tế bào chiếm từ 4-6% khối lượng toàn quả.
� Thành phần chủ yếu của vỏ là:

� Cellulose
� Hemicellulose
� Lignin

� Không có giá trị dinh dưỡng.
� Trong quá trình chế biến sản xuất bột mì, vỏ này được tách

ra.

Vỏ hạt mì lức

� Chiếm khoảng 2÷2.5% khối lượng hạt
� Cấu tạo gồm các lớp :

� 1 lớp biểu bì dày (epidermis) bên ngoài
� trung bì (hypodermis)

� nội bì (cross-cells)
� lớp tế bào hình ồng chứa sắc tố (tube-cells)
� chủng bì (testa, còn gọi là vỏ lụa của hạt)
� trong cùng là lớp biểu bì mỏng (nucella tissue).

� Vỏ hạt mì lức rất bền và dai, nếu dùng lực xay xát khô thì
khó bóc vỏ.

� Do đó, trong sản xuất bột mì bắt buộc phải qua khâu làm
ẩm và ủ ẩm hạt lúa mì nguyên liệu.

Cấu trúc lớp vỏ và một vài lớp thế bào gần lớp vỏ của hạt lúa mì dưới kính hiển vi

mặt cắt ngang (B) và mặt cắt dọc (C).

� Ep epidermis (biểu bì), Hp hypodermis (tế bào hạ bì), CC cross cell (tế bào
ngang), TC tube cell (tế bào hình ống), SC seed coat (vỏ hạt), NE nucellar
epidermis (biểu bì phôi tâm), Al aleurone layer (lớp aleuron), E starchy
endosperm (nội nhũ)

Lớp aleurone

� Nằm phía trong các lớp vỏ, được cấu tạo bởi một lớp tế
bào kích thước khoảng 50µm với thành dày 3÷4µm.

� Lớp aleuron chứa nhiều:
� Protein
� Lipid
� Các enzim
� Vitamin (B1, B2, B3…PP…) và các chất khoáng…

� Trong sản xuất bột mì, tìm cách chuyển các chất dinh
dưỡng từ lớp aleurone vào nội nhũ để tăng giá trị sử dụng
và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm bột mì, thông qua quá
trình gia ẩm nhiệt cho hạt mì, trước khi sấy khô để xay xát.

Nội nhũ

� Nội nhũ của hạt lúa mì chiếm ≈82% khối lượng toàn hạt, là
thành phần cấu tạo có giá trị sử dụng phổ biến nhất của hạt
lúa mì.

� Cấu tạo từ các tế bào lớn có thành mỏng chứa đầy các hạt
tinh bột ( ≈72÷82%) và các cấu tử protein ( 13 ÷15%), một
ít lipit, muối khoáng và vitamin.

Nội nhũ

� Màu sắc của nội nhũ :
� trắng hay vàng nhạt

phụ thuộc vào:
� mức độ chứa đầy protein của tế bào
� mức độ liên kết giữa protein với các hạt bột…

� Màu trắng giảm dần theo sự giảm dần mức chứa đầy
protein của tế bào nội nhũ, hạt xốp dần và độ đục tăng lên.

� Hạt lúa mì có nội nhũ chứa đầy protein sẽ chắc, cứng,
trắng trong và có chất lượng tốt hơn so với hạt trắng đục.
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Nội nhũ

� Bột lúa mì sản xuất từ nội nhũ sẽ có màu trắng đẹp và mịn
hơn

� Nếu bột lúa mì có chứa cả các tế bào của lớp aleurone thì
sẽ có màu trắng ngà, có nhiều dinh dưỡng hơn, nhưng dễ
bị ôi khét và xuống màu trong bảo quản hơn.

Chất lượng thực phẩm của hạt lúa mì

� Đánh giá bằng những tiêu chuẩn như sau: màu sắc, mùi vị, độ
ẩm, độ lớn, hàm lượng tạp chất, độ tro, độ trắng trong và hàm
lượng gluten ướt.

� Hạt đạt chất lượng tốt có:
� Mùi vị: bình thường
� Màu sắc: sáng tự nhiên
� Độ ẩm: hạt nhập vào nhà máy có độ ẩm 14,5-15%. Độ ẩm

hạt cao hơn sẽ khó bảo quản do các hoạt động sinh hóa mạnh
� Hàm lượng tạp chất: tạp chất lẫn vào có thể từ 2-3% gồm

các loại tạp chất hữu cơ, vô cơ, kim loại.
� Độ lớn của hạt: được đánh giá thông qua trọng lượng 1000

hạt lúa mì (khoảng 25-75g)

� Độ trắng trong: đặc trưng cho cấu tạo của hạt được chia ra: trắng
trong, bán trắng trong và trắng đục.
� Hạt trắng trong khi cắt ngang bề mặt giống như thủy tinh
� Hạt trắng đục cấu tạo ít chặt hơn, xốp, không trong, bề mặt nhát

cắt trắng.
� Độ trắng trong được tính như sau: trong 100 hạt có 50 hạt trắng

trong, 20 hạt bán trắng trong thì độ trắng trong sẽ là:
50 + 20/2 = 60; tính theo phần trăm là 60%

� Độ trắng trong được đặc trưng cho tính chất bánh nướng của
hạt lúa mì. Hạt có độ trắng trong cao chứa nhiều protein, cho
bột tốt. Để sản xuất bột phân hạng phải dùng hạt có độ trắng
trong > 40%.

� Gluten của hạt lúa mì: là một khối dẻo đàn hồi do protein hút nước
nở ra tạo thành. Chất lượng của bánh và các sản phẩm làm từ bột
mì phụ thuộc vào hàm lượng của gluten bột.

Các sản phẩm từ lúa mì

� Từ lúa mì, người ta có thể làm ra nhiều sản phẩm khác
nhau như bột mì, tinh bột mì… Trong đó bột mì là sản
phẩm có giá trị nhất của hạt lúa mì.

� Lúa mì còn là nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất thực
phẩm khác như tinh bột, đường rượu…

� Cám lúa mì có thể dùng ép dầu, dùng cho chăn nuôi, sản
xuất vit.E

Các sản phẩm từ lúa mì

� Bột mì là nguyên liệu chính trong công nghiệp bánh mì và
mì sợi, không có một nguyên liệu nào có thể thay hoàn
toàn được bột mì trong sản xuất bánh mì, mì ống, mì sợi,
bánh biscuite…

� Bột mì có hàm lượng protein cao và đầy đủ các axit amin
không thay thế, không những có độ calo cao mà còn dễ
tiêu hóa.
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